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V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  

R O Z H O D N U T Í  

 
Městský úřad v Tanvaldě, odbor dopravy, obdržel dne 2. listopadu 2018 žádost Krajské správy silnic 
Libereckého kraje, příspěvkové organizace (IČ 70946078), se sídlem České Mládeže 632/32, Liberec 
6, PSČ 460 06 v zastoupení společností Sweco Hydroprojekt a.s. (IČ 26475081), se sídlem Praha 4, 
Táborská 31, PSČ 140 16 o vydání společného územního a stavebního povolení (dále jen „společné 
povolení“) pro stavbu „Silnice III/2886 Návarov – Jesenný rekonstrukce silnice“, umístěnou na ppč. 
2423/3, 2452, 2287/1, 2287/2, 2286/3, 2280/2, 2275/1, 2275/2, 1980/2, 2453, 1979, 2414/4, 2442/1, 
1978, 1933/1, 1939/2, 2414/2, 1905/2, 1939/1, 1888/3, 1888/2, 1892/1, 1890/2, 2414/1, 1888/1, 
2413/1, 2454, 1887, 1886, 2413/2 v k.ú. a obci Držkov, ppč. 2392, 2469, 2407, 2466, 2389, 426/2, 
426/1, 421/2, 421/3, 421/1, 2398, 370/2, 370/1, 370/3, 369/1, stpč. 339, ppč. 369/2, 1952/1, 366/5, 
366/2, 372/1, 2010/3, 2014/2, 264/2, 262/2, 262/5, 1953/2 v k.ú. a obci Jílové u Držkova, 2015, 1513, 
1939/2, 1862/5, 1514/4, 1514/6 v k.ú. a obci Vlastiboř u Železného Brodu, ppč. 858/1, 856, 780/2, 
836, 784, 771/1, 774/1 v k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice, obci Zlatá Olešnice a ppč. 1420/1, 1753/5, 720, 
1753/4, 757/1, 788/2, 787, 788/5, 1747/1, 1821, 1743, 1830, 70, 1814/1, stpč. 103, ppč. 1814/2, 69, 
1739, 67, 66, 675, 668/2, 668/3, 1738, stpč. 114, 666/3, 1662, 1753/2, 849, 856/1, 855/1, 859/3, 859/4, 
1721/2, 845/1 a 1722/1 v k.ú. a obci Jesenný, které jsou ve vlastnictví stavebníka, nebo k nim má 
stavebník jiné právo založené písemným souhlasem vlastníka dotčeného pozemku. Uvedeným dnem 
bylo zahájeno správní řízení o společném povolení. 
 
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako správní orgán 
příslušný dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním  plánování  a  
stavebním  řádu, udělil dne 22.11.2018 souhlas ve smyslu § 96b stavebního zákona k záměru výše 
uvedené stavby svým závazným stanoviskem, vedeným pod sp.zn.: OÚPSŘ 267/2018/OÚP KULK 
92812/2018/OÚP.  
 
Městský úřad Tanvald, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad dle § 40 
odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o pozemních komunikacích“) a dle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním  plánování  a  stavebním  řádu  (dále  jen  „stavební zákon“)  a určený na základě stanovení 
Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy (usnesení čj.: OD 148/2018-1/280.3/Hk KULK 
10286/2018 ze dne 05.02.2018) dle § 13 odst. 6 stavebního zákona, za použití ustanovení § 11 odst. 2 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve 
společném řízení přezkoumal výše uvedenou žádost stavebníka podle § 94j až 94o stavebního zákona 
a na základě tohoto přezkoumání a prokázání stavebníka, že je vlastníkem výše uvedených dotčených 
pozemků nebo k nim má jiné právo dle § 184a stavebního zákona se podle § 94p stavebního zákona 
vydává 

s p o l e č n é  p o v o l e n í  
 
na stavbu „Silnice III/2886 Návarov – Jesenný rekonstrukce silnice“, umístěnou na ppč. 2423/3, 
2452, 2287/1, 2287/2, 2286/3, 2280/2, 2275/1, 2275/2, 1980/2, 2453, 1979, 2414/4, 2442/1, 1978, 
1933/1, 1939/2, 2414/2, 1905/2, 1939/1, 1888/3, 1888/2, 1892/1, 1890/2, 2414/1, 1888/1, 2413/1, 
2454,  1887,  1886,  2413/2  v  k.ú.  a  obci  Držkov, ppč. 2392, 2469, 2407, 2466, 2389, 426/2, 426/1,  
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421/2, 421/3, 421/1, 2398, 370/2, 370/1, 370/3, 369/1, stpč. 339, ppč. 369/2, 1952/1, 366/5, 366/2, 
372/1, 2010/3, 2014/2, 264/2, 262/2, 262/5, 1953/2 v k.ú. a obci Jílové u Držkova, 2015, 1513, 1939/2, 
1862/5, 1514/4, 1514/6 v k.ú. a obci Vlastiboř u Železného Brodu, ppč. 858/1, 856, 780/2, 836, 784, 
771/1, 774/1 v k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice, obci Zlatá Olešnice a ppč. 1420/1, 1753/5, 720, 1753/4, 
757/1, 788/2, 787, 788/5, 1747/1, 1821, 1743, 1830, 70, 1814/1, stpč. 103, ppč. 1814/2, 69, 1739, 67, 
66, 675, 668/2, 668/3, 1738, stpč. 114, 666/3, 1662, 1753/2, 849, 856/1, 855/1, 859/3, 859/4, 1721/2, 
845/1 a 1722/1 v k.ú. a obci Jesenný. 
Stavba je členěna na jednotlivé stavební objekty:  
SO řady 100 – Objekty pozemních komunikací a propustků 

- SO 111 – Etapa 1 – Komunikace 
- SO 112 – Etapa 1 – Propustky a horské vpusti 
- SO 121 – Etapa 2 – Komunikace 
- SO 122 – Etapa 2 – Propustky a horské vpusti 
- SO 131 – Etapa 3 – Komunikace 
- SO 132 – Etapa 3 – Propustky a horské vpusti 
- SO 141 – Etapa 4 – Komunikace 
- SO 142 – Etapa 4 – Propustky a horské vpusti 
- SO 143 – Etapa 4 – Rekonstrukce zatrubněného odvodnění 
- SO 144 – Etapa 4 – Rekonstrukce stávajícího chodníku 

SO řady 200 – Objekty opěrných zdí a sanací svahů 
SO řady 400 – Přeložky elektro a sdělovacích kabelů 

- SO 401 – Přeložka sloupu NN 
- SO 451 – Přeložka sdělovacích kabelů  

 
Projektová dokumentace z data 10/2018 byla zpracována projektovou kanceláří Sweco Hydroprojekt 
a.s. (IČ 26475081), se sídlem Táborská 31, Praha 4, PSČ 140 16, ověřená Ing. Stanislavem Mastným  
– autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby (ČKAIT 0013590). 
 
Popis stavby: 
Navržená stavba řeší rekonstrukci stávající komunikace tj. silnice III/2886 v celkové délce 6,373 km, a 
to v úseku od křižovatky se silnicí III/2882 v obci Držkov po křižovatku se silnicí III/2887 v obci 
Jesenný, neboť po zpracování diagnostiky vozovky (firmou RODOS) bylo zjištěno, že povrch stávající 
vozovky je značně narušen mnoha výtluky, nerovnostmi, trhlinami, popraskanými a utrženými 
krajnicemi. 
Stávající komunikace je relativně úzká s proměnnou šířkou od cca 3,5 m do cca 5,5 m. V rámci návrhu 
rekonstrukce je snaha zrekonstruovat komunikaci na šířku min. 4,0 m. V místech, kde je silnice 
vedena spíše v kopcovité oblasti s dostatkem šířky pro její realizaci je navržena komunikace v šířce 
5,0 až 5,5 m. V místech, kde je silnice vedena spíše v horské oblasti, je šířka komunikace 
přizpůsobena stávajícímu terénu, tak aby nevyžadovala rozsáhlé terénní úpravy či neúměrně drahé 
opěrné a zjišťovací konstrukce. Dle závěrů zpracovaného diagnostického průzkumu postrádá stávající 
silnice kvalitní řešení odvodnění. V rámci rekonstrukce bude provedena obnova stávajících 
odvodňovacích zařízení případně i jejich doplnění tj. je navržena kompletní rekonstrukce stávajících 
propustků a horských vpustí, vyčištění stávajících příkopů a rigolů. 
V celém úseku se nachází pevné překážky (mohutné vzrostlé stromy a výčnělky skal) v těsné blízkosti 
vozovky. Pro výšení bezpečnosti na silnici je tedy navrženo doplnění svodidel podél komunikace, 
příslušné rozšíření krajnice a kácení stromů v těsné blízkosti komunikace. 
V místech stávajících vysokých a strmých svahů, které je nutno z bezpečnostních a statických důvodů 
zajistit jsou navrženy opěrné zdi. 
Přeložky inženýrských sítí jsou vyvolány výše uvedenými objekty a budou řešeny pouze v kolizních 
místech stávajících inženýrských sítí s těmito objekty. 
Na základě provedené diagnostiky bude stavba rozdělena na dva úseky podle aktuálního stavu 
vozovky. První úsek v délce cca 2,3 km začíná v severní části u křižovatky se silnicí III/2882 (k.ú. 
Držkov) a končí u zrekonstruovaného mostu č. 2886-2 přes vodní tok Kamenice v Návarově.  
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Tento most byl v roce 2015 zrekonstruován a z tohoto důvodu není součástí výše uvedené stavby. 
Druhý úsek začíná za tímto mostem a pokračuje až do konce silnice III/2886 v obci Jesenný.  
Pro první úsek je navržena alternativa opravy vozovky, která spočívá v odfrézování 50 mm stávající 
vozovky a pokládky dvou nových asfaltových vrstev v tl. 130 mm. Pro druhý úsek je navrženo opět 
frézování stávajících asfaltových vrstev v tl. 50 mm a pokládka dvou nových asfaltových vrstev 
v celkové tloušťce 120 mm.   
Stavba je členěna na jednotlivé stavební objekty:  
SO řady 100 – Objekty pozemních komunikací a propustků 

- SO 111 – Etapa 1 – Komunikace 
- SO 112 – Etapa 1 – Propustky a horské vpusti 
- SO 121 – Etapa 2 – Komunikace 
- SO 122 – Etapa 2 – Propustky a horské vpusti 
- SO 131 – Etapa 3 – Komunikace 
- SO 132 – Etapa 3 – Propustky a horské vpusti 
- SO 141 – Etapa 4 – Komunikace 
- SO 142 – Etapa 4 – Propustky a horské vpusti 
- SO 143 – Etapa 4 – Rekonstrukce zatrubněného odvodnění 
- SO 144 – Etapa 4 – Rekonstrukce stávajícího chodníku 

SO řady 200 – Objekty opěrných zdí a sanací svahů 
SO řady 400 – Přeložky elektro a sdělovacích kabelů 

- SO 401 – Přeložka sloupu NN 
- SO 451 – Přeložka sdělovacích kabelů  

Z hlediska realizovatelnosti a možnosti objízdných tras bude stavba rozdělena do následujících 4 etap: 
Etapa 1 (dl. 1,092 km) – začíná křižovatkou se silnicí III/2882 (k.ú. Držkov) a končí v křižovatce se 
silnicí III/2885, která vede do obce Vlastiboř. 
Etapa 2 (dl. 2,460 km) – navazuje na 1. etapu a je rozdělena do dvou částí na etapu 2a a etapu 2b, 
přičemž tyto části od sebe dělí most přes vodní tok Kamenice. Celá etapa 2 pak končí u zámku 
Návarov v křižovatce se silnicí III/29055, která vede do Lhotky u Zlaté Olešnice a Stanový. 
Etapa 3 (dl. 2,023 km) – navazuje na etapu 2, tj. začíná u zámku Návarov a končí u křižovatky se 
silnicí III/29062, vedoucí do Zlaté Olešnice, k.ú. Stanový. 
Etapa 4 (dl. 0,798 km) navazuje na etapu 3, vede od okraje obce Jesenný až do jejího centra, kde 
končí v křižovatce se silnicí III/2887. Vzhledem k úpravě výškového řešení na konci této etapy, dojde 
i k rekonstrukci chodníku (samostatný objekt SO 144) v obci Jesenný. 
Rozdělení do etap bylo určeno tak, aby při uzavírce komunikace mohly zůstat okolní komunikace 
v provozu a byly tak v maximální možné míře zkráceny objízdné trasy a zachována dopravní 
obslužnost co největší oblasti. I když na sebe jednotlivé etapy navazují, nejsou mezi sebou nikterak 
propojeny a jednotlivé etapy lze realizovat samostatně. 
Stavba po jejím dokončení a při provozu nebude mít negativní vliv na krajinu, zdraví a životní 
prostředí. Realizací stavby dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu na této komunikaci. 
Podrobnosti technického řešení stavby jsou ve výše uvedené projektové dokumentaci.  
 
Pro umístění a provádění povolované stavby se podle § 94p odst. 1 stavebního zákona současně 
stanovují následující podmínky a povinnosti: 
1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace ověřené ve společném řízení, kterou 

zpracovala projektová kancelář Sweco Hydroprojekt a.s. (IČ 26475081), se sídlem Táborská 31, 
Praha 4, PSČ 140 16, ověřená Ing. Stanislavem Mastným  – autorizovaným inženýrem pro 
dopravní stavby (ČKAIT 0013590), a to z data 10/2018, a a dále pak dle podmínek tohoto 
povolení. Tato projektová dokumentace je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, případné změny 
nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

2. Záměr stavby bude umístěn v souladu s částí dokumentace pro územní rozhodnutí. 
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 

zařízení a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi (zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o  
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bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích). 

4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 

5. Budou dodrženy hygienické limity hluku ze stavební činnosti stanovených nařízením vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů, ve vztahu k chráněnému venkovnímu prostoru staveb, které se nacházejí v blízkosti 
plánované stavby. 

6. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem. Název a sídlo stavebního 
podnikatele oznámí stavebník stavebnímu úřadu ihned, jakmile bude znám po výběrovém řízení. 
Termín zahájení stavby oznámí stavebnímu úřadu stavebník. 

7. Při stavbě budou plně respektovány stávající nemovitosti a zařízení, nacházející se v trase, popř. 
v bezprostřední blízkosti stavby a zařízení staveniště, které jsou ve vlastnictví nebo správě jiných 
právnických či fyzických osob. 

8. Před zahájením prací zajistí stavebník vytyčení tras stávajících podzemních a nadzemních 
zařízení, aby nedošlo k jejich poškození. 

9. Při provádění prací ze sousedních nemovitostí je třeba si počínat tak, aby jejich vlastníkům 
nebyla způsobena škoda, sjednání příslušných dohod a náhrady škody je povinen provádět 
stavebník. Pokud by nedošlo k dohodě o případných náhradách škod, bude toto řešeno dle 
občanského zákoníku u soudu. 

10. Veškeré dotčené pozemky musí být po dokončení stavby uvedeny na náklady stavebníka do 
řádného stavu a upravené předány příslušným vlastníkům popř. uživatelům.  

11. Stavebník musí dbát na to, aby co nejméně rušil užívání sousedních pozemků a aby prováděnými 
stavebními pracemi nevznikly škody, kterým je možno zabránit. 

12. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o 
povolení stavby a ponechá jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního 
souhlasu.  

13. Staveniště bude řádně viditelně označeno a zabezpečeno proti náhodnému pádu osob.  
14. Pro provádění stavebních prací, tj. uzavírky silnice III/2886 při vlastní realizaci výše uvedené 

stavby požádá zhotovitel stavby příslušný silniční správní úřad o povolení uzavírky pro provádění 
stavebních prací dle § 24 zákona o pozemních komunikacích, a to v předstihu jednoho měsíce 
před zahájením prací (zákonná podmínka pro vydání povolení je předchozí souhlas vlastníka či 
pověřeného správce komunikace tj. KSS LK a místně příslušného orgánu Policie ČR – DI).  

15. V průběhu provádění stavby nesmí být na dotčených a přilehlých komunikacích omezen provoz, 
skladován materiál bez řádného povolení příslušného silničního správního úřadu, komunikace 
nebudou znečišťovány, případné znečištění bude ihned na náklady stavebníka odstraněno. 

16. S veškerým odpadem, který při realizaci stavby vznikne, bude naloženo v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a jeho prováděcími vyhláškami. 
Veškerý odpad bude vytříděn (zejména nebezpečné složky odpadu) a předán oprávněným 
osobám, které jsou provozovatelem zařízení ke sběru, výkupu, využití nebo odstranění určeného 
druhu odpadu. Po dokončení výstavby bude terén na dotčených pozemcích urovnán, nebudou zde 
žádné deponie výkopové zeminy ani jiného odpadu.  

17. Dle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, a § 20 
odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších 
předpů je stavebník povinen zajistit odvádění srážkových vod ze stavby přednostně jejich 
vsakováním není-li vsakování možné, pak regulovaně. Tato povinnost platí pro celou stavbu. 

18. Výše uvedený záměr se částečně dotýká  území s archeologickými nálezy I. kategorie a z toho 
vyplývající povinnost stavebníka, oznámit před zahájením stavebních prací svůj záměr 
Archeologickému ústavu Akadamie věd České republiky v.v.i., dle § 22 odst. 2 památkového 
zákona (Archeologický ústav Akademie věd České republiky sídlí v Letenské ul. 4, Praha 1). 

19. Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny v souladu s předloženým plánem kontrolních 
prohlídek. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek 
stavby. 
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20. Povolená stavba bude ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí dokončena nejpozději do 

30.10.2022. O případné prodloužení termínu k dokončení stavby požádá stavebník zdejší 
speciální stavební úřad před jeho uplynutím. 

21. Budou dodrženy podmínky obsažené v koordinovaném závazném stanovisku MěÚ Tanvald, 
odboru stavební úřad a životní prostředí, orgánu státní správy lesů ze dne 03.09.2018 pod 
sp.zn.: MěÚT/14965/2018/SÚaŽP čj.: MěÚT/15054/2018/SÚaŽP: 
1) Materiál na stavbu a odpad ze stavby nebude ukládán na pozemcích určených k plnění funkcí 

lesa mimo vyhrazené místa.  
2) Výstavbou nebudou dotčeny jiné pozemky určené k plnění funkcí lesa. 

22. Budou dodrženy podmínky obsažené v koordinovaném závazném stanovisku MěÚ Železný 
Brod, odboru životního prostředí ze dne 06.03.2019 pod sp.zn.: OŽP-1919 2018/VPrch čj.: 
OŽP-2761/2019-VPrch: 
I. orgán ochrany přírody a krajiny: 

 V případě nutnosti kácení dřevin je pro dřeviny se stanovenou velikostí a dalšími parametry, které 
rostou na nelesních pozemcích (mimo PUPFL dle KN), potřebný souhlas orgánu ochrany, kterými 
jsou pro k.ú. Držkov Obec Držkov, pro k.ú. Jílové u Držkova Obec Jílové u Držkova a pro k.ú. 
Vlastiboř Obec Vlastiboř. 

 Jelikož stavební práce budou probíhat v chráněném kořenovém prostoru vzrostlých stromů, které 
jsou díky svému vzrůstu a umístění významnými prvky zeleně ve městě, je orgánem ochrany 
přírody požadováno, aby při stavbě byl dodržován arboristický standard Ochrana dřevin při stavební 
činnosti, SPPK A01 002:2017 a ČSN 83 9061 (2006): Technologie vegetačních úprav v krajině – 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejména pak: 
1) Výkopy musí být prováděny šetrnou technologií, například ručním výkopem a selektivním 

přístupem k obnaženým kořenům. 
2) Kořeny s průměrem do 30 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu je možné hladce přerušit. 
3) Kořeny s průměrem od 31 do 50 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu budou zachovány. 

V případě nutnosti jejich přerušení je nutné individuální posouzení odborným dozorem. 
V případě nutného přerušení musí být přeříznuty hladkým řezem a ošetřeny adekvátním 
způsobem proti vysýchání a mrazu. 

4) Kořeny s průměrem nad 50 mm je třeba zachovat bez poškození a chránit je proti vysýchání a 
účinkům mrazu. Pouze ve výjimečných případech může odborný dozor rozhodnout o jejich 
přerušení, a to včetně následné analýzy stability stromu. 

5) V kořenovém prostoru stromů (mimo zpevněné plochy vozovky) je zakázáno ukládání materiálů, 
umisťování navážek, zařízení, průjezdu mechanismů a podobně.  

 Zásah do významného krajinného prvku v rámci rekonstrukce propustků je možné provést za 
podmínek: 
1/  Stavebník si bude při provádění stavebních prací počínat tak, aby nedocházelo k nadměrnému 

úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů (zejména vodních organismů). 
2/   Mechanizace vstupující do koryta vodního toku bude opatřena biologicky odbouratelnými oleji a 

mazivy. 
II. orgán ochrany ovzduší: 

 Během stavebních úprav se mohou uvolňovat emise polétavého prachu, a proto je při stavebních a 
terénních činnostech třeba využít dostupných prostředků ke snížení emisí prachu ze staveniště 
(používání techniky v dobrém stavu a neznečišťování v nadměrné míře okolí, skrápění staveniště 
apod.). 

III.  orgán odpadového hospodářství: 
 S odpady vzniklými při stavební činnosti je nutné nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 

dopadech, ve znění pozdějších předpisů. Odpady budou zařazeny dle katalogu odpadů – vyhláška č. 
93/2016 Sb.. 

 Stavebník v případě vyzvání správního orgánu předloží doklady prokazující, že všechny druhy 
odpadů vzniklé při akci byly předány oprávněné osobě podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů. 

IV. orgán ochrany zemědělského půdního fondu: 
 Stavebník oznámí zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy, která je součástí ZPF, 

nejméně 15 dní předem v písemné formě. Zemědělskou půdu lze využívat k nezemědělským  
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účelům za splnění uvedených podmínek po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné 
k uvedení zemědělské půdy do původního stavu. 

 Při stavbě budou dodržovány zásady ochrany zemědělského půdního fondu dle § 8 odst. 1 zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZoZPF“) a dle § 10 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 
zemědělského půdního fondu: 
1. Skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné 

zeminy na celé dotčené ploše a zajistit jejich řádné uskladnění a po dokončení stavby navrácení 
nad dotčené plochy. 

2. Učinit opatření k zabrání úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský 
půdní fond a jeho vegetační kryt. 

3. Skrývané kulturní vrstvy půdy do doby jejich použití ochránit před znehodnocením a ztrátami.  
V. orgán ochrany vod: 

 Stavbou nesmí dojít ke změně směru, podélného sklonu a příčného profilu koryta vodního toku. 
 Je zakázáno poškozovat břehy a stavbou nesmí dojít k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů 

(např. změnou nivelety terénu). 
 Výkopek ze stavby, případná skládka stavebního materiálu bude umísťován mimo koryto vodního 

toku a mimo záplavové území. 
 Doba, po kterou se souhlas uděluje: pod dobu realizace stavby (max. do 31.03.2022). 
 Zahájení a ukončení stavebních prací týkající se křížení vodního toku žadatel včas nahlásí 

příslušnému vodoprávnímu úřadu k provedení kontroly. 
23. Budou dodrženy podmínky obsažené v koordinovaném závazném stanovisku MěÚ Semily, 

odboru životního prostředí ze dne 27.02.2019 pod čj.: KS/4536/18: 
I. orgán ochrany přírody a krajiny: 

1) V případě kácení z důvodu stavby je příslušný k vydání závazného stanoviska dle § 8 odst. 6 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 
příslušný obecní úřad, zde konkrétně Obecní úřad Jesenný. V žádosti bude přesně specifikován 
rozsah kácení jednotlivých dřevin dle platné vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a 
povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, případně bude navržena náhradní výsadba 
v souladu s § 9 zákona. 

2) Po dobu rekonstrukce silnice bude mimolesní zeleň v souladu s ustanovením § 7 zákona chráněna 
tak, aby nedošlo k poškození stromů. V průběhu prací je nutné postupovat v souladu s normou ČSN 
83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině a Standardy péče o přírodu a krajinu A01 002 – 
Ochrana dřevin při stavební činnosti. Zajistit je třeba zejména ochranné oplocení příp. obednění 
proti oděru kmenů a poškození korun stromů, ochranu kořenového systému při provádění 
výkopových prací, minimalizovat pojezdy těžké mechanizace v blízkosti dřevin z důvodu možného 
poškození jejich kořenového systému apod.. 

3) Výkop provádět mimo chráněný kořenový prostor dřeviny, tj. nejblíže ve vzdálenosti desetinásobku 
průměru kmene měřeného od paty kmene nebo spodem pod kořenovým systémem za použití 
bezvýkopové technologie. kořeny stromů do 3 cm v průměru zasahující do výkopu, mohou být 
přerušeny a to kolmo hladkým řezem s následným bezprostředním zahrnutím zeminou (ochrana před 
vysycháním, pří. mrazem). 

4) Případné nutné ořezy dřevin provést odborně podle Standardů péče o přírodu a krajinu – 
Arboristické standardy, Řada A, Řez stromů (Mendelova univerzita v Brně a AOPK ČR, 2013). 

5) Nesmí dojít k znečištění půdy (podzemní vody), ani povrchové vody únikem ropných látek, olejů či 
jiných závadných látek v případě použití mechanizačních strojů. 

II. orgán odpadového hospodářství: 
a) S nepoužitými stavebními odpady, včetně výkopových zemin, vzniklými při stavbě je třeba nakládat 

v souladu s ustanoveními zákona o odpadech. Odpady budou důkladně vytříděny dle jednotlivých 
druhů a kategorií, zejména odpady nebezpečné. Odpady budou přednostně předány k recyklaci nebo 
využití, pouze pokud to nebude možné, budou uloženy na řízené skládce. 

b) Zeminy a jiné přírodní materiály vytěžené během stavebních činností, lze použít pouze za 
předpokladu, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavbu pro účely 
stavby na místě, na kterém byl vytěžen. Využití zemin k terénním úpravám mimo místo vzniku lze 
pouze za splnění kvalitativních parametrů dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, ve znění pozdějších předpisů.  
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V ostatních případech je podobný materiál dle zákona odpadem a je třeba s ním déle jako s odpadem 
nakládat. 

c) Nevyužitý materiál z odfrézovaného materiálu z konstrukčních vrstev vozovky bude předán 
oprávněné osobě k využití nebo k odstranění. 

d) Doklady o předání všech vzniklých odpadů osobě oprávněné k převzetí těchto odpadů budou 
stavebníkem uschovány a předloženy MěÚ Semily, odboru životního prostředí ke kontrole. 

III. orgán ovzduší: 
- Během stavebních úprav se mohou uvolňovat emise polétavého prachu (ze skládek sypkých 

materiálů, při terénních úpravách, při bouracích činnostech aj.), při stavebních činnostech je třeba 
využít všech dostupných prostředků ke snížení emisí prachu ze staveniště (používání techniky 
v dobrém stavu, neznečišťování v nadměrné míře okolí, omývání vozidel opouštějících stavbu 
apod.). 

IV. orgán ochrany zemědělského půdního fondu:  
 Termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy bude nejméně 15 dní předem 

písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, kterým je MěÚ Semily, 
odbor životního prostředí. 

 Skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné 
zeminy na celé dotčené ploše a zajistit jejich hospodárné využití nebo řádné uskladnění pro účely 
rekultivace. 

 Učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících ZPF. 
 Navrátit skrývku do původního profilu. 
 Provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co 

nejmenším škodám. 
 Projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníkem dotčené zemědělské půdy, nebo jinou 

osobou oprávněnou tuto zemědělskou půdu užívat. 
 Práce provádět především v době vegetačního klidu a dotčené plochy uvést do řádného stavu 

odpovídajícímu druhu pozemku dle katastru nemovitostí. 
 Vyžádá-li si záměr odnětí na dobu delší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské 

půdy do původního stavu, je třeba si opatřit souhlas odnětím zemědělské půdy ze ZPF. 
24. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí MěÚ Tanvald, odboru stavební úřad a životní 

prostředí – orgánu ochrany zemědělského původního fondu ze dne 05.02.2020 pod sp.zn.: 
MěÚT/30570/2019/2020/SÚaŽP/MT čj.: MěÚT/02996/2019/2020/SÚaŽP/MT: 
1) Před započetím prací v terénu viditelně vyznačit hranice budoucího záboru zemědělské půdy. 
2) Plochu odsouhlasenou k odnětí zabezpečit tak, aby po dobu výstavby a následujícím provozem stavby 

nedocházelo k poškozování sousedních pozemků zemědělského půdního fondu, tj. pozemků ležících 
mimo odnímanou plochu. 

3) Stavebník zajistí před zahájením stavby skrytí ornice z celé plochy odnímané ze zemědělského půdního 
fondu. Skrytá zemina bude deponována na okraji staveniště a po skončení stavby bude použita 
k ohumusení terénních úprav stavby a vytvoření zeleně v rozsahu zbylých ploch, které nebudou 
zastavěny. Podobu jejího uložení je nutné zeminu zabezpečit proti ohrožení vodní erozí a zcizení. Dále 
o zeminu pečovat tak, aby nedošlo ke zhoršení jejich příznivých fyzikálních, chemických a 
biologických vlastností, způsobem uvedeným v § 10 odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují 
některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. 

4) Do doby započetí stavebních prací pozemek řádně ošetřovat. 
5) Po ukončení stavby uvést skutečný stav území (ne však plochu větší, než která byla odsouhlasena) do 

souladu s evidencí katastru nemovitostí, zapsáním do nezemědělských druhů pozemků. 
6) Stavebník orgánu ochrany ZPF písemně oznámí zahájení realizace záměru, případně zahájení další 

etapy záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením. 
25. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí MěÚ Semily, odboru životní prostředí – orgánu 

ochrany zemědělského původního fondu ze dne 29.01.2020 čj.: ŽP/186/20: 
1) Před uskutečněním nezemědělské činnosti povolené rozhodnutím příslušného stavebního úřadu 

zabezpečit v souladu s § 8 odst. 1 písm. a) zákona o ZPF na vlastní náklady provedení skrývky 
kulturních vrstev půdy, dle předběžné bilance skrývky, minimálně o mocnosti 0,17 m a hlouběji 
uložené zúrodnitelné vrstvy půdy na ploše dotčené stavebními pracemi a zabránit znehodnocení 
kulturní vrstvy půdy podorniční vrstvou. Skrývka bude provedena na výměře 493 m². Podle 
předběžného odhadu bude v souvislosti s odnětím skryto cca 83,81 m³ kulturních vrstev půdy. Půdy 
vyšší agronomické kvality (BPEJ 83521), zařazené do I. třídy ochrany, je potřeba ukládat na deponii  
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odděleně, aby nedošlo k promísení s půdními typy nízké kvality. Skrývka bude uložena na pozemku pč. 
1421/4 v k.ú. Jesenný v mocnosti max. 17 cm. 

2) Po dobu přechodného uložení kulturních vrstev postupovat v souladu s ustanovením § 14 vyhlášky č. 
271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, kterou se upravují 
některé podrobnosti ochrany ZPF. Zejména se jedná o zajištění ochrany kulturních vrstev půdy před 
jejich znehodnocením a ztrátami. 

3) Vést protokol (pracovník deník) o činnostech souvisejících se skrývkou (přemístění, rozprostření či jiné 
využití, uložení ochrana a ošetřování), v němž budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro 
posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání kulturních vrstev půdy. 

4) Učinit opatření proti úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících ZPF, dle § 8 odst. 1 
písm. e) zákona o ZPF.  

26. Budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádření Obce Jesenný ze dne 31.10.2018 pod zn.: 
223_18_DS: 
 V rámci stavby bude řešeno uložení chrániček umožňujících budoucí napojení vodovodních a 

kanalizačních přípojek (u čp. 28 a 182). 
 Propustek u čp. 44 bude přímo zaústěn do stávajícího potrubí, tak aby vytékající voda nepodmáčela naši 

komunikaci, v místě napojení bude zřízena revizní šachta. Případně bude vyhotoven dlážděný žlab, 
zaústěný přímo do našeho potrubí.  

27. Budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádření Lesů České republiky, s.p., Správa toků – 
oblast povodí Labe ze dne 13.03.2019 pod čj.: LCR953/001506/2019: 
 Stavební činnost bude probíhat na pozemcích souběžných s dotčeným tokem, a proto upozorňujeme na 

dodržování následujících podmínek. Pohybem techniky v blízkosti vodního toku (bezejmenný přítok 
Kamenice) nebude ohrožena kvalita vody ve vodoteči, tzn., voda nebude znečištěna stavebním 
odpadním materiálem a ropnými látkami z případné mechanizace. Při provádění stavebních prací 
nebude na přilehlých pozemcích vodního toku skladován žádný stavební materiál, který by mohl být 
splaven do koryta toku při zvýšených průtocích či vydatných srážkách. Stavba bude prováděna tak, aby 
nedocházelo ke vzdutí na toku v úseku nad stavbou. 

 Plochy dotčené zemními pracemi (břehy vodoteče a případně pobřežní pozemky budou ohumusovány, 
osety travním semenem a vrátí se do původního stavu. 

 Požadavek na dočasný zábor části pozemku č. 2442/1 v k.ú. Držkov ve vlastnictví ČR s právem 
hospodařit pro Lesy ČR, s.p., bude řešen nájemní smlouvou, která bude uzavřena nejpozději před 
zahájením stavby. Bližší informace poskytne paní Renata Odvárková – tel. 956 953 237, e-mail: 
renata.odvarkova@lesycr.cz.   

28. Budou dodrženy podmínky obsažené v závazném stanovisku Drážního úřadu, stavební 
sekce – územní odbor Praha ze dne 23.10.2019 pod sp.zn.: MP-SOP2282/19-2/Fl čj.: DUCR-
58430/19/Fl: 
1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. případné změny 

této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem. 
2) Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení. 
3) Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně 

s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy. 
4) Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky 

při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné 
výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy. 

5) Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby. 
6) Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, které Drážní úřad 

vydává podle § 7 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.   
29. Budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádření společnosti Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s. ze dne 26.09.2018 pod čj.: POS 811/18 a ze dne 09.09.2019 pod čj.: 
739481/19: 
 Během stavby musí být zajištěna taková opatření, aby nedošlo k poškození tel. vedení a zařízení (trasu 

tel. kabelů vytyčit, vyznačit její průběh v terénu, prokazatelně seznámit pracovníky provádějící zemní 
práce na průběh tel. vedení, zemí práce v blízkosti vedení SEK provádět ručně). 

 Případné kolize s tel. vedením musí být řešeny, v dostatečném předstihu, na místě se správce sítě 
CETIN – p. Pavel Hochmal – tel.: 602 413 298, e-mail: pavel.hochmal@cetin.cz. 
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 V prostoru odkrytého tel. vedení musí být zaměstnanci společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. (dále jen „CETIN“) provedena před záhozem kontrola uložení kabelů. 

 Pokud dojde k poruše na stávajícím tel. vedení, je majitel pozemku povinen zaměstnancům správce sítě 
umožnit přístup na pozemek a provedení opravy. 

 V místě kolize stavby s podzemním vedením SEK požadujeme po vytyčení vykopání sond pro přesné 
umístění a hloubky našeho vedení, v případě mělko uloženého kabelu a dalšího snížení nivelety, 
požadujeme zahloubení vedení, a to odkrytím na každou stranu od místa střetu tak, aby bylo možné 
zahloubení provést a následného uložení vedení do hloubky dle ČSN 736005 s uložením do betonových 
žlabů, popřípadě do PVC půlených chrániček. 

 Veškeré práce v ochranném pásmu našeho vedení musí být prováděny pouze ručně tak, jak je 
požadováno ve výše uvedeném vyjádření. Vytýčení našeho vedení na místě stavby bude provedeno na 
základě objednávky u dodavatelů uvedených ve Všeobecných podmínkách Vyjádření o existenci vedení 
sítí elektronických komunikací. 

 Před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole (p. 
Hochmal – tel.: 602 413 298). 

 V místech nových vjezdů a parkovacích stání bude uloženo kabelové vedení do chrániček. Stavebník 
založí rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky budou uloženy tak, aby přesahovaly alespoň 0,5 m za 
okraj zpevněné pojížděné plochy. 

 V místech spojek a odbočení kabelové trasy nebudou zřízeny souvislé pojízdné plochy. 
 Nad kabelovou trasou nebudou uloženy podélné obrubníky, ani jejich betonový základ. 
 Parkovací stání a zpevněné povrchy nad kabelovou trasou bude provedeno tak, aby povrch nad 

kabelovou trasou byl rozebíratelný. 
 Pokud nebude písemně společností CETIN stanoveno jinak, výsadba dřevin a vzrostlé zeleně 

v ochranném pásmu SEK je zakázána. Podmínky výsadby zeleně projedná stavebník písemně s POS. 
 Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK budou prováděny v takové vzdálenosti a 

takovým způsobem, aby nedošlo k jakémukoliv narušení či ohrožení jejich stability. 
I. Obecná ustanovení: 

1) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných 
prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, 
technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a 
technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými 
požadavky k ochraně sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) před poškozením. Povinnosti 
dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území. 

2) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a 
skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den 
následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit zaměstnanci společnosti CETIN  
– p. Petr Ježek, e-mail: petr.jezek@cetin.cz (dále jen POS). 

3) Staveník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK 
bezodkladně, nejpozději Den náslející po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost 
dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190. 

4) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se 
jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na 
odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS. 

II. Povinnosti stavebníka při prováddění stavby 
1) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu 

SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je 
Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke 
Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN 
ze náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je 
společnosti CETIN uhradit. 

2) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen 
oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle 
předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo 
jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. 

3) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla 
dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je 
zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn  
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přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů 
nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník 
povinen  prověřit,  zda  výška  nadzemního  vedení  SEK  je  dostatečná  a  umožňuje  spolehlivý a  
bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace. 

4) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke 
změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země 
do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou 
mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen 
provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby 
nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je 
povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo  bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) 
ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a 
změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po 
celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. 

5) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji 
v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjistěný 
rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu 
ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací. 

6) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat 
s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, 
vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či 
s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu 
společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť 
technické infrastruktury v podélném směru. 

7) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito všeobecnými podmínkami ochrany SEK odkryta SEK je 
Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a 
vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat 
minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. 
Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS  se zakrytím. 

30. Budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádření a souhlasu společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s. ze dne 02.10.2020 pod zn.: 1110785533: 
1. Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického 

zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku 
společnosti ČEZ distribuce, a.s.“, v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek 
uvedených v tomto vyjádření. 

2. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro 
elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a 
provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN 50423-1, 
ČSN 2000-5-52 a PNE 33 3301, PNE 34 1050. 

3. V případě jakýchkoli zemních prací je nutné před jejich zahájením provést vytýčení trasy tohoto 
silového zařízení a dodržet ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu. 

4. Umístění stavby a provádění činnosti v ochranném pásmu elektrického zařízení bude respektovat 
zařízení distribuční soustavy v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které se v dané lokalitě nachází, nebo 
jehož výstavba se v dané lokalitě připravuje a je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 
458/2000 Sb.  (energetický zákon) § 46 a prováděno podle předložené dokumentace vypracované 
firmou Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha, č. zakázky: 11 6361 01 01, datum: 2018-2020. 

5. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení 
nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální 
vzdálenost 2 m od vodičů VN (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném 
předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je 
žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení. 

6. Ochranné pásmo vedení VN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „POZOR – 
ochranné pásmo vedení VN“ ze všech stran možného vjezdu do tohoto pásma. 

7. Bude umožněn přístup k zařízení distribuční soustavy v majetku ČEZ Distribuce, a.s., za účelem 
kontroly a údržby. 

8. Bude respektována přeložka dle žádosti č. 8120064319, stavba IZ-12-4000704 v realizaci ČEZ 
Distribuce a.s., která se v dané lokalitě připravuje. Nutná časová koordinace. 
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9. Zemními pracemi při rekonstrukci silnice nesmí dojít k narušení statiky a zasypání základů 
podpěrných bodů stávajícího nadzemního volného vedení VN, NN a dříků distribučních 
transformačních stanic v majetku ČEZ Distribude, a.s.. 

10. Při realizaci stavby nesmí dojít k navyšování a snižování stávajícího terénu v blízkosti stávajícího 
nadzemního vedení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. 

11. Při realizaci rekonstrukce silnice III/2886 požadujeme respektovat vzdálenosti podpěrných bodů 
stávajícího nadzemního volného vedení a distribučních transformačních stanic v majetku ČEZ 
Distribuce, a.s. daných příslušnými články dle ČSN 34 1100, ČSN 33 3300, PNE 33 3302 a PNE 
33 3301. 

12. Odstup veškerých inženýrských sítí vč. přípojek, propustků, zatrubněného odvodnění a horských 
vpustí, pokud k němu dojde, od podpěrných bodů stávajícího nadzemního volného vedení VN a 
distribučních transformačních stanic v majetku ČEZ Distribuce, a.s. požadujeme provést ve 
vzdálenosti minimálně 4 m. 

13. Souběh veškerých inženýrských sítí vč. přípojek, pokud k němu dojde, se stávajícím nadzemním 
volným vedením VN požadujeme provést ve vzdálenosti min. 4 m od svislé roviny krajního 
vodiče stávajícího nadzemního volného vedení VN v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. 

14. Před ukončením bude místo křížení se stávajícím podzemním kabelovým vedením v majetku ČEZ 
Distribuce, a.s. překontrolováno zaměstnanci ČEZ Distribuce, a.s., vč. zápisu do stavebního 
deníku. 

15. Před započetím realizace předmětné stavby musí realizační společnost vlastníkovi stávajícího 
energetického zařízení ČEZ distribuci, a.s. upřesnit postup prací a použitou techniku pro výše 
uvedené práce v ochranném pásmu stávajícího energetického zařízení v majetku ČEZ Distribuce, 
a.s.. 

16. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, 
musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady 
viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší 
společností. 

17. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi 
pověřených firem k našemu zařízení. 

18. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení 
bezpečnostních předpisů. 

19. S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů 
od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. 
ČEZ Distribuce, a.s. nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou 
stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností 
nebo nedodržením výše uvedených podmínek. 

20. V místech uložení kabelového vedení nízkého napětí, požadujeme zachování stávající nivelety 
chodníků a komunikací, resp. zachování hloubky uložení kabelového vedení a výšky umístění 
kabelových skříní nad terénem. Pokud nebude možné zachovat stávající hloubku uložení 
kabelového vedení, nebo výšku umístění kabelových skříní, požadujeme provedení přeložky dle 
zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) § 47. Přeložku požadujeme provést také v místech, 
kde dojde ke změně funkčních ploch (komunikace místo chodníku apod.). 

21. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto 
souhlasu. 

22. Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na 
poruchovou linku 840 850 860 nebo včas oznámeny naší společnosti. 

23. Pokud dojde při provádění výkopových prací k obnažení podzemního kabelového vedení, je nutná 
před zahrnutím výkopu kontrola pracovníkem Provozu sítí ČEZ Distribuční služby, s.r.o. 
kontaktujte Call centrum naší společnosti na tel.: 800 850 860. 

24. Výjimka z OP se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s. a Telco Pro Services, a.s.. 
25. Nadzemní el. vedení nízkého napětí NN do 1 kV není ze zákona chráněno ochranným pásmem. Při 

činnostech prováděných v blízkosti vedení NN (práce v blízkosti) je nutno dodržet bezpečnou 
vzdálenost danou normou ČSN EN 50110-1 ed.2, minimální vzdálenost 1 m od neizolovaných 
živých částí nadzemního vedení NN.  

26. Odstup veškerých inženýrských sítí vč. přípojek, propustků, zatrubněného odvodnění a horských 
vpustí, pokud k němu dojde, od podpěrných bodů stávajícího nadzemního volného vedení NN 0,4 
kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s. požadujeme provést ve vzdálenosti min. 2 m.     
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27. Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí 
dnem vydání kolaudačního rozhodnutí (souhlasu). 

28. Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v  
tom  rozhodnutí  o  udělení  souhlasu  nejsou  dodrženy.  Pokud  zjištěné  nedostatky   nebyly 
odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést 
ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon 
výslovně zakazuje.  

29. V ochranném pásmu nadzemních vedení  je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona 
zakázáno: 
1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná 

zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení 

nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k zařízením, 
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry. 

30. V ochranném pásmu nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky: 
1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, 

předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 m 
(dle ČSN EN 50110-1). 

2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny 
jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana. 

3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení 
vysokého napětí. 

4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita 
podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů. 

5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry 
elektrického vedení. 

6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN 50110-1. 
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar 

provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovník 
s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, 
zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke 
konkrétní stavbě. 

8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat 
minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné 
též požádat o zaizolování části vedení. 

31. V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona 
zakázáno: 
1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná 

zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení 

nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k zařízením, 
5. vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy. 

32. V ochranném pásmu podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky: 
1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a 

prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky 
od výkresové dokumentace. 

2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V 
případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru. 

3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa 
pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 
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4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a 
provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 
50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302. 

5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací 
minimálně 3 pracovní dny předem. 

6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s 
provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození. 

7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za 
vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou 
dle ČSN ISO 3864. 

8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud 
toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční 
soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt. 

9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí 
proti mechanickému poškození. 

10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem. 
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na 

Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce , a.s. 800 850 860, která je k dispozici 24 hodin 
denně, 7 dní v týdnu. 

12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru. 
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením 

ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v 
ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo 
rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na 
výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.  

33. V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona 
zakázáno: 
1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná 

zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení 

nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k zařízením. 

34. V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za 
následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně 
znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména: 
1. Provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí 

nebo stabilitu stavební části elektrické stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných 
pásmech podzemního vedení). 

2. Skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům 
vysokého nebo nízkého napětí. 

3. Umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.. 
4. Zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu elektrické stanice. 

31. Budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádření společnosti Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. ze dne 23.10.2020 pod zn.: SCVKZAD82592/TPCLI/Šk: 

1) Stavba bude provedena podle předložené dokumentace za dodržení níže uvedených podmínek a 
pod dohledem autorizované osoby. 

2) Při souběhu navrhovaných zařízení a doprovodných objektů s vodovodními řady požadujeme 
minimální odstup ve vodorovné vzdálenosti a to 1,0 m od vnějšího líce potrubí. 

3) V rámci stavby bude nutné prověřit všechny šoupátkové uzávěry u vodovodních přípojek a 
v případě jejich nefunkčnosti provést jejich výměnu. 

4) Povrchové znaky podzemních sítí V + K budou výškově upraveny s ohledem na novou niveletu 
terénu – komunikací či ostatních ploch. 

5) Pokud při rekonstrukci dojde ke snížení nivelety vozovky požadujeme, aby zemní sondou byla 
zjištěna skutečná hloubka uložení stávajícího vodovodního řadu PVC 110 ve spolupráci 
s vodárenským provozem a jestliže nebude dodržena minimální hloubka krytí vodovodu, tj. 1200 
mm, požadujeme přeložení vodovodního řadu do nezámrzné hloubky. 

6) Musí být dodržena minimální hloubka krytí vodovodního řadu, což je 1200 mm. 
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7) Při pokládce nového povrchu komunikace budou osazeny uliční poklopy na všech šoupátkových 
uzávěrech a to jak u vodovodních přípojek, tak i u sekčních a hydrantových uzávěrů. 

8) Poklopy šoupátkových uzávěrů je nutné vyzdvihnout tak, aby byly zároveň s novým povrchem 
vozovky či chodníku. 

9) Po opravě povrchů musí i nadále zůstat všechny šoupátkové uzávěry volně přístupné, před 
dokončením prací je pak nutné nechat usazení uzávěrů zkontrolovat pracovníky vodárenského 
provozu, kteří odzkouší jejich funkčnost. 

10) Ve zdůvodněných případech, např. ve stísněných poměrech lze připustit menší vzdálenost, 
kterou je ale nutné předem projednat a zápisem do stavebního deníku a zároveň do protokolu ke 
kolaudaci nechat odsouhlasit mistrem příslušné vodovodní nebo kanalizační sítě (nejmenší 
dovolenou vzdálenost určuje ČSN 73 6005). 

11) Investor zajistí písemné oznámení termínu zahájení výkopových prací na příslušné středisko 
nejméně 14 dní předem s uvedením jména odpovědného pracovníka provádějící firmy a jeho 
telefonní spojení: → vodárenské středisko Jablonec nad Nisou venkov, simona.hojna@scvk.cz, 
tel.: 483 310 891. 

12) Vytýčení polohy vodovodu a kanalizace přímo na staveništi, kontakt info@scvk.cz, tel.: 
840 111 111. 

13) V případě, že nelze vytyčit, investor zajistí určení trasy ručně kopanými sondami. 
14) Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou stanovena § 23 písm. a), b) zákona 

č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, která vyžadují ochranu při činnostech 
uvedených v zákoně. 

15) V ochranném pásmu budou zemní práce prováděny ručně bez použití mechanizace, rovněž 
budou respektovány trasy přípojek. 

16) Prokazatelné seznámení zástupců firmy provádějící výkopové práce s polohou zařízení ve 
správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. a s trasou navrženého zařízení. 

17) Ochranu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. před poškozením 
v průběhu prací. 

18) Přizvání zástupců Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. na staveniště ke kontrole 
provedených prací. Kontrolu potvrdí zástupce našeho střediska zápisem do stavebního deníku, 
jehož předložení budou jednou z podmínek našeho souhlasu s kolaudací stavby. 

19) Neprodlené ohlášení každého poškození zařízení Severočeských vodovodů a kanalizací a.s..  
32. Budou dodrženy podmínky obsažené v souhrnném stanovisku Správy železnic, státní 

organizace ze dne 02.10.2020 pod zn.: 23869/2020-SŽ-OŘ HKR-OTE: 
1) Trvalý zábor zatěžující část traťového pozemku p.č. 1862/5 v k.ú. Vlastiboř u Železného Brodu 

bude řešen odprodejem dle geometrického plánu skutečného provedení stavby, dodržující 
pravidlo dělení pozemků na logicky ucelené části. Před vydáním stavebního povolení požádá 
investor o odprodej. Na dobu do realizace prodeje bude uzavřena nájemní smlouva (Smlouva o 
nájmu pozemku č. VS 6408200519 uzavřena dne 18.03.2019).  

2) V předstihu před zahájením výstavby (min. 14 dní) požadujeme vyrozumět drážní dohled nad 
stavbami v OPD vedoucí TO Turnov p. Perlinger – tel.: 607 544 944. Oznámení bude 
obsahovat identifikační údaje oznamovatele, jméno odpovědného pracovníka a jeho telefonní 
číslo a termín provádění a ukončení. V případě potřeby zajištění dozoru pracovníkem ST Liberec 
při provádění prací v blízkosti tratě je nutné si ho dohodnout a objednat minimálně 10 dní 
předem u vedoucího TO Turnov. 

3) V místě křížení, pod mostem 2886-1 (v žkm 8.700) se nachází kabelová trasa a kabely ve správě 
SSZT Hradec Králové – viz. přílohy stanoviska. 

4) V místě stavby se nachází přípojka NN pro zastávku Navarov – viz. Přiložený orientační zákres 
sítí SEE. Prováděnými pracemi nesmí být toto zařízení poškozeno. Nejméně 14 dní před 
zahájením zemních prací požádá zhotovitel o vytyčení kabelové trasy nacházející se v místě 
zamýšlených prací. Vytyčení kabelové trasy zajistí mistr silnoproud OE Liberec pracoviště 
Turnov – p. Florián – tel.: 972 366 494, 724 357 082, který sdělí i podmínky práce v ochranném 
pásmu kabelového vedení (tj. v blízkosti menší než 1 m). V případě měnší vzdálenosti 
požadujeme dozor pracovníka SEE. Případné opravy nebo přeložky kabelů budou provedeny na 
náklady investora. 

5) Při realizaci akce Silnice III/2886 Navarov – Jesenný rekonstrukce silnice dojde ke styku s 
telekomunikačním vedením (TK, DOK) v majetku Správa železnic, státní organizace, které je 
chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, 
viz. vyjádření ČD Telematika čj.: 23265/2020-0 ze dne 1.10.2020. 
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6) Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat pokyny výše uvedených odpovědných zástupců 
OŘ HKR týkající se bezpečnosti železniční dopravy, železničních zařízení a sítí. 

7) Povrchové vody z komunikace a z drenáží nad mostem číslo 2886-1 (v žkm 8.700) nesmí být 
svedeny na těleso dráhy a do odvodňovacího zařízení dráhy. Drenáže nesmí být vyústěny na 
povrch svahu zářezu železniční tratě. 

8) Po dobu prací na mostě číslo 2886-1 (v zkm 8.700) přes traťovou kolej budou na most umístěny 
zábrany proti znečištění kolejiště nebo drážních pozemků a proti pádu materiálu, pracovního 
náčiní apod. Na trať. Tyto zábrany musí být navrženy a instalovány tak, aby odolaly případným 
zhoršeným klimatickým podmínkám. 

9) Při provádění prací musí být dodržena vyhláška č. 177/1995 Sb., stavební a technický řád drah v 
platném znění. 

10) Likvidaci příp. odpadů požadujeme řešit v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle 
stupně jejich nebezpčnosti, nesmí dojít k ekologické zátěži pozemků Správy železnic, státní 
organizace. 

11) Při realizaci stavby nesmí dojít k přiblížení pracovníků zhotovitele, jeho mechanizmů a 
stavebních dílů na vzdálenost menší než 3 m od osy krajní koleje bez vědomí a souhlasu 
vedoucího TO. Upozorňujeme, že prostor do vzdálenosti 2,5 m od osy krajní koleje je prostorem 
veřejně nepřístupným (§ 4a zákona č. 266/1994 Sb., v platném znění.). 

12) Pracovní činností nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy. Při 
realizaci stavby musí být respektován provoz železní dopravy a rozsah drážních zařízení včetně 
přístupu k nim v plném rozsahu. 

13) Pokud při realizaci prací vznbikne škoda na majetku ve správě Spravy železnic, státní oranizace 
(např. dojde k znečištění štěrkového lože, přejezdu, poškození drážního zařízení, ohrožení 
stability drážního tělesa apod.), zhotovitel bude okamžitě o této skutečnosti informovat 
vedoucího TO a zajistí uvedení dotčeného úseku dráhy do původního stavu, a není-li to možné, 
do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo užití dotčeného úseku dráhy zcela na své 
náklady včetně finančních postihů z případného vyloučení dopravy. 

14) Stavba bude provedena tak, aby ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce objektu vlivem 
provozu dráhy. 

15) Po dokončení prací v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy požádá investor Správu 
železnic, státní organizaci OŘ HKR o účast na prohlídce dokončené stavby a o kontrolu 
splnění výše uvedených podmínek, případně zašle na technický úsek OŘ HKR zápisy s výše 
uvedenými správci drážních zařízení a sítí o splnění těchto podmínek. Dokladem o souhlasu s 
provedením prací u dokončené stavby bude kladné vyjádření Správy železnic, státní organizace 
OŘ HKR. 

16) Veškeré změny v projektové dokumentaci, které by přiblížily stavbu ke dráze, požadujeme 
předložit k novému posouzení a to ještě před zahájením prací. 

33. Budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádření společnosti ČD – Telematika a.s. ze 
dne 01.10.2020 pod čj.: 07956/2020-O (sp.zn.: 23265/2020): 
o Prováděnými pracemi nesmí být poškozovány stávající části venkovního zabezpečovacího a 

sdělovacího zařízení. Před zahájením prací požádá zhotovitel o vytyčení kabelových tras 
nacházejících se v místě zamýšlených prací. Vytyčené kabelové trasy jsou chráněny ochranným 
pásmem ve smyslu § 92 zákona č. 151/2000 Sb.. Vytyčení tras bude provedeno na všech místech 
požadovaných zhotovitelem. S tímto vytyčením bude zhotoviteli předán „Zápis o vytyčení“. 
Zástupce zhotovitele si provede označení vytyčené trasy kolíky, ne pouze barvou. Zhotovitel 
prokazatelně seznámí pracovníky provádějící zemní práce s vytyčenou trasou kabelů a s 
podmínkami práce v jeho blízkosti. Zahájení zemních prací bude oznámeno pověřenému zástupci 
Správy sdělovací a zabezpečovací techniky Hradec Králové (dále jen „SZZT“), jenž koná dozor 
nad stavbou. Pokud se v trase nachází pomocná zařízení (kabelový objekt, kabelový rozvaděč, 
apod.), která jsou součástí kabelů, nesmí s ním být bez vědomí SSZT Hradec Králové jakkoliv 
manipulováno. SSZT upozorňuje, že při práci v blízkosti kabelu je nutno dodržet platné právní 
předpisy zejména pak zákona o drahách č. 266/1994 Sb., a ustanovení norem ČSN 73 6005 a ČSN 
73 6133. Veškeré zemní práce probíhající blíže než 1 m od kabelu budou prováděny ručně. 
Zhotovitel musí dodržovat nad kabelovou trasou zákaz přejíždění těžkými vozidly a jinou 
mechanizací, dokud nebude provedena ochrana kabelů proti mechanickému poškození. Nad 
kabelovou trasou musí dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožňovala 
přístup ke kabelům. Bez souhlasu SSZT nesnižovat ani nezvyšovat vrstvu zeminy (krytí) nad 
kabelem. Při  křížení  by  měly  být  uloženy  sdělovací  kabely  v  zemi  nebo  v  povrchových  
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kabelovodech zpravidla pod elektrické kabely silové, ale nad všechny ostatní podzemní sítě. K 
ochraně podzemních sítí před mechanickým poškozením a ke snížení jiných nežádoucích 
ovlivnění, musí být při souběhu a křížení mezi kabely a ochrannými konstrukcemi dodrženy 
nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti podle ČSN 73 6005. 

o Po případném odkrytí kabelů musí zhotovitel výlukových prací kabely chránit proti prověšení 
nebo poškození nepovolanou osobou. Při odkrytí a při uložení kabelů do nové kabelové trasy před 
zakrytím (zaházením) kabelů musí objednatel přizvat zástupce SSZT Hradec Králové ke kontrole, 
zda není některý kabel viditelně poškozen. Pokud dojde k poškození kabelů při prováděných 
úpravách pláně, objednatel toto neprodleně ohlásí odpovědnému zástupci SZZT Hradec Králové 
(p. Vlastimil Dlouhý, tel.: 602 760 627, e-mail: vlastimil.dlouhy@cdt.cz).  

34. Budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádření Policie České republiky, DI Semily ze 
dne 26.11.2018 pod čj.: KRPL-115046-1/ČJ-2018-181106-06: 

1) Pro rekonstrukci chodníků – z důvodu pasivní bezpečnosti budou veškerá konvexní nároží 
zvýšených obrub směřující k pojížděným plochám ukončena poloměrem min. R≥0,50m; tj. 
provedení stavby bude bez ostrých výčnělků a hran. Stavební úpravy musí být realizovány v 
souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 

2) Ve smyslu ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích, vyslovujeme souhlas s realizací navrženého trvalého dopravního značení s 
následujícími podmínkami: 
-  pro označení připojení lesní cesty, polní cesty, nebo jiné účelové pozemní komunikace na silnici   

bude případně užito dopravní zařízení č. Z 11c,d nebo č. Z 11g v úsecích s nesouvislou 
zástavbou;  

- DZ č. V 4 bude provedena v šíři 0,125 m v celé délce stavby; 
- DZ č. V 2b (1,5/1,5/0,25) bude provedena pouze v křižovatkách, včetně křižovatky se silnicí 

III/2887; 
- křižovatky s místními komunikacemi v obci budou označeny DZ č. P 2, č. P 4;  
- DZ č. IZ 4a,(b) budou posunuty cca 50,0 m za poslední RD ve směru na Návarov; 
- během realizace stavby bude provedena revize umístění dopravního značení přímo v trase stavby. 

3) Vybraný zhotovitel musí zajistit v dostatečném předstihu před zahájením stavby zpracování a 
následné projednání návrhu dopravně-inženýrských opatření pro realizaci jednotlivých etap stavby 
s příslušnými úřady.  

35. Budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádření Policie České republiky, DI Jablonec 
nad Nisou ze dne 05.09.2018 pod čj.: KRPL-81955/ČJ-2018-180406-06:  

1) Stavba a dopravní řešení bude provedeno dle projektové dokumentace žadatele, která je přílohou 
k tomuto vyjádření a bude po dokončení odpovídat platným normám a technickým 
podmínkám včetně vybavení silnice záchytným systémem a vodícím bezpečnostním 
zařízením (směrové sloupky). 

2) Místní úprava provozu (SDZ a VDZ) na pozemní komunikaci bude řešena dle platných TP 65 a 
TP 133 a dalších technických předpisů a norem a bude samostatně projednána dodavatelem 
stavby se zdejším DI PČR před jeho realizací. Prvky pro slabozraké a nevidomé budou 
odpovídat vyhl. č. 398/2009 Sb.. Z důvodu sjednocení DZ č. IZ 4a,b s dalšími nově 
rekonstruovanými silnicemi požadujeme používat v místě pro označení obce Návarov DZ č. IZ 4a 
„Zlatá Olešnice“ s č. IS 15a „Návarov“. Dále požadujeme použít značení č. IS 14 na hranici 
okresů Semily a Jablonec nad Nisou.  

3) Přechodná úprava (DIO) provozu na pozemních komunikacích bude při stavbě řešena dle 
platných TP 66 (II. vydání) a dalších technických předpisů a norem a bude před stavbou 
projednána v dostatečném předstihu se zdejším DI a u příslušného silničního úřadu. 

4) V místě napojení lesní cesty nebo jiné účelové PK se zpevněným (asfaltovým) povrchem na silnici 
III/2886 bude použito DT č. Z 11c,d nebo č. Z 11g. 

5) Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným 
požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na PK.  

6) Dopravní inspektorát, KŘ Policie ČR, Libereckého kraje v Jablonci nad Nisou si vzhledem k 
problematice silničního provozu v době a místě stavby vyhrazuje přechodnou a místní úpravu 
provozu na pozemní komunikaci případně upravit před kolaudací předmětné stavby. 
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Stavebník uvědomí stavební úřad o ukončení stavby. Žádost o kolaudační souhlas bude podána 
na předepsaném formuláři a doložena podklady dle ustanovení § 122 odst. 1 stavebního zákona 
a § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve 
věcech stavebního řádu a to zejména:  

- projektovou dokumentací opravenou dle skutečného provedení stavby, 
- geometrickým plánem zaměření dokončené stavby, pokud bude stavba předmětem 

evidence v katastru nemovitostí, případně geodetickým zaměřením dokončené stavby, 
- zápis o odevzdání a převzetí stavby, 
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby,  
- doklady o odstranění a nakládání s odpady,  
- doklady o případně provedených zatěžkávajících zkouškách,  
- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby (zvláště pak Policie ČR k.ř. – DI 

Jablonec nad Nisou a DI Semily), 
- případně stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury atd. 

 
Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení, kteří mohou být přímo dotčeni ve svých právech 
nebo povinnostech, dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší 
dle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správní řádu těmto účastníkům: 

- Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace (IČ 70946078), se sídlem 
České Mládeže 632/32, Liberec 6, PSČ 460 06 v zastoupení společností Sweco Hydroprojekt 
a.s. (IČ 26475081), se sídlem Praha 4, Táborská 31, PSČ 140 16 – stavebník 

- Obec Držkov, Držkov 9, Držkov, PSČ 468 24 
- Obec Vlastiboř, Vlastiboř 102, Železný Brod, PSČ 468 22  
- Obec Jílové u Držkova, Jílové u Držkova 100, Železný Brod, PSČ 468 22 
- Obec Zlatá Olešnice, Zlatá Olešnice 172, Zlatá Olešnice, PSČ 468 47 
- Obec Jesenný, Jesenný 13, Jesenný, PSČ 512 12 
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00 
- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV, PSČ 405 02 
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 415 50 
- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, PSČ 110 00 (dříve Správa 

železniční dopravní cesty, státní organizace) 
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha, PSČ 130 00 
- p. Věra Syrovátková, Držkov 33, Držkov, PSČ 468 24 
- p. Michaela Brůnová, Karla Moora 455, Lázně Bělohrad, PSČ 507 81 
- p. Martin Procházka, Suldovského 486/35, Liberec, PSČ 460 01 
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, PSČ 500 08 
- p. Dušan Krupka, Rychnovská 96, Jablonec nad Nisou, PSČ 468 01 
- p. Zbyněk Kvíčala, Jesenný 170, Jesenný, PSČ 512 12 
- p. Stanislav Zákoucký, Jesenný 60, Jesenný, PSČ 512 12 
- p. Alena Zákoucká, Jesenný 60, Jesenný, PSČ 512 12 
- p. Miroslav Bachtík, Novodvorská 1124/167, Praha, PSČ 142 00 
- p. Marie Salabová, Jesenný 145, Jesenný, PSČ 512 12 
- p. Stanislav Marousek, Jesenný 83, Jesenný, PSČ 512 12 
- p. Miloslav Doubek, Milady Horákové 1906, Dvůr Králové nad Labem, PSČ 544 01 
- p. Miroslav Bárta, Jugoslávských partyzánů 1601/27, Praha, PSČ 160 00 
- p. Květoslav Bárta, Spojovací 1067, Sulice, PSČ 251 68 
- p. Zdeněk Bachtík, Svor 123, Svor, PSČ 471 51 
- p. Bohuslav Bachtík, Svor 122, Svor, PSČ 471 51 
- p. Irena Štěpánková, Jesenný 174, Jesenný, PSČ 512 12 
- p. Mgr. Petr Hlůže, Jesenný 35, Jesenný, PSČ 512 12 
- p. Jana Šoulová, Rýnovická 3293/22, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01 
- p. Radek Šoul, Hraničná 9, Janov nad Nisou, PSČ 468 11 
- p. Jaroslav Šoul, U Tenisu 4973/14, Jablonec nad Nisou, PSČ 468 04 
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- p. Martin Kvintus, Jesenný 44, Jesenný, PSČ 512 12 
- p. Vladimír Jäger, Jílové u Držkova 130, Jílové u Držkova, PSČ 468 22 
- p. Petr Lizanec, Na Cvičišti 542/49, Liberec, PSČ 460 01 
- p. Vratislav Skalický, Víska 101, Višňová, PSČ 464 01 
- p. Ivana Hajleková, Střevelná 33, Železný Brod, PSČ 468 22 
- p. Lenka Janečková, Burianova 914/1, Liberec, PSČ 460 06 
- p. Šárka Svárovská, Havlíčkova 3997/14, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01 
- p. Martina Hučínová, Nepelova 953/7, Praha, PSČ 198 00 
- p. Petr Pochman, Chlebovická 732/14, Praha, PSČ 199 00 
- p. Jaroslav Kopal, Jílové u Držkova 91, Jílové u Držkova, PSČ 468 22 
- p. Jakub Mrva, Velké Hamry 695, Velké Hamry, PSČ 468 45 
- p. Petr Havel, Jílové u Držkova 79, Jílové u Držkova, PSČ 468 22 
- p. Ing. Dana Chlumská, Na Žižkově 99/2, Liberec, PSČ 460 06 
- p. Mgr. Stanislav Pěnička, 28. října 32, Semily, PSČ 513 01 
- Cortuum s.r.o., Trojská 358/131, Praha, PSČ 171 00 
- p. RNDr. Petr Turek, Bojasova 1251/19, Praha, PSČ 182 00 
- p. Radka Turková, Bojasova 1251/19, Praha, PSČ 182 00 

dle § 94k písm. e) stavebního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu : 
- vlastníci pozemkových parcel: 
 v k.ú. a obci Vlastiboř u Železného Brodu – ppč. 2010/2; 1514/6; 1372; 1495; 1512/1; 1512/2; 

1512/3; 1512/4; 1511; 1510; 1515; 1518; 1514/2; 1862/5; 2002; 
 v k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice, obci Zlatá Olešnice – ppč. 846; 853/3; 772/1; 761/1; 762; 757; 

763/1; 773/1; 771/2; st. 78; 768/2; 777; st. 84; 858/3; 851; 835; 773/2; 768/1; 853/8; 839; 838; 
783; 767/2; 766; 866; 867; 870; st. 135; st. 134; st. 100; 768/3; st. 136; st. 114; st. 88/2; 858/2; 
779/1; st. 83; 738/1; 831/3; 760/1; 834/6; st. 99; 761/2; 760/2; 859; 760/3; st. 74; st. 76; 767/1; 
767/3; 767/4; 774/7; 771/1;  

 v k.ú. a obci Držkov – ppč. 2259; 2270/2; 2269/2; 2275/3; 2268/5; 2273; 2274; 1916; 1924/1; 
1895/1; 1908/2; 1920/1; 1932; 1920/2; 1885/1; 1935; 2416; 1976/2; 1975; 1974; 1944; 1940; 
1883; 1941/2; st. 481; 1934; st. 150; st. 482; 1942; 1943; 2440/2; 1379/2; 2287/1; 1968/1; 
2442/2; 1980/1; 2298/1; 2291/1; 2291/3; 1931; 1925/1; 1923/1; 2414/3; st. 151; st. 152;  

 v k.ú. a obci Jílové u Držkova – ppč. 420; 427/2; 427/3; 427/1; 2391; 2390; 2462; 364/1; 
359/3; 359/5; 354/1; 354/6; 2411; 2174; 2472; 2476; 2409; 1953/3; 258/2; 1921/2; 262/1; 
1951; st. 268; 371; st. 427; 424/2; 423/1; 368; 372/2; 354/4; 359/1; st. 342; 373/1; 355; 256; 
364/2; 359/2; 258/3; 357; 358; st. 183/1; 419/2; 419/1; 429; 2283; 2471; 2286; 2285; 2470; 
2344; 2467; 2282; 423/2; 

 v k.ú. a obci  Jesenný – ppč. 1752/2; 1421/4; 1421/5; 1421/3; 1421/18; 719/1; st. 268; 53/1; 
672; 1824; st. 107; 666/1; 666/2; 668/1; st. 412; 1753/3; 1753/6; 855/3; st. 413; st. 414; st. 
407; st. 378; st. 405; st. 406; st. 377; st. 376; st. 391; 856/4; 856/2; st. 432; 788/1; 788/4; 
801/2; 1737/1; 839; 726/3; 1751/1; 665/2; 665/1; 1722/2; 851; 850; 1721/1; 669; 1817; 198/1; 
1780/5; 210; 1780/6; st. 277; st. 258; 198/2; 193/2; 186; 185; st. 63/1; 189; 191; st. 292; st. 
278; 157/3; 157/1; 158; 1661/2; st. 69; st. 70; 151/8; 151/9; st. 380; st. 276; 84; st. 73; 63; st. 
102; 1659/2; 79; 78/3; 159/2; 1660; 159/3; 168; 161; 179/1; st. 63/2; 183; 197/3; 197/2; 194; 
195; 202; 1657/2; 153; 1783; 1659/3; 62/3; 62/2; 74; 1234/2; 1729/3; 1235/3; 1723/1; 1281/1; 
1275/1; 1728/3; 1728/1; 1289/1; 1292/4; 1286; 1289/3; 1729/2; 1234/1; 1235/1; 1273; 1270; 
1274; 1235/2; 1281/2; 1728/2; 1269/1; st. 527; 1269/3; 1268/2; 1729/1; 1275/2; 1724/2; 
1723/6; 1727/2; 1289/2; 1268/3; st. 201; st. 203; 1289/4; 1263/2; 1252; 1731; 825; 1727/1; 
1292/5; 1253; 1198/2; 1199; 1255; 1197/1; 1197/2; 757/3; 1723/3; 804; 783/2; 757/2; 749/4; 
726/1; 1723/4; 829/4; 1260; 1258/1; 835/2; 835/1; 1198/1; 1724/1; 1723/5; 1751/2; 784/1; 
829/3; 829/1; 829/2; 1742; 786; 784/2; 785; 726/2; 1748/4; st. 304; 1661/1; 677/2; st. 98; 
1744/1; 1745; 685; 832/2; 684; 682; 686; 688; 72; 75; 691; st. 91; 662; 664/1; 664/2; st. 116; 
51/2; st. 261; 51/3; 55; 1663; 62/1; 53/3; st. 301; 54; st. 105; 677/1; 834/2; 847; 848; 854; 670; 
st. 108; 788/3; 799; 798/2; 1746; 789/1; 830/1; 830/3; 831; 797; 796/1; 796/2; 792; 794; 795;  
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1720; 860; 859/2; 857/4; 917/2; 914/2; 916/2; 861; 915/1; 918; 1711; 1710; 17; 15; 647/2; 
647/3; st. 129/2; 16; st. 267; 649/1; 917/3; 919/1; 658/7; 658/3; 657/2; 658/6; st. 117; 655; 
651/1; 651/2; st. 468; 657/1; 20; st. 128; 855/2; 856/3; 856/6; 856/5; 857/6; 726/5; 1754; 
726/6; 726/4; 836; 837; 838; 895; 1197/3; 894/1; 894/2; 893; 891/1; 891/2; 882/1; 889/2; 
889/1; 887/1; 887/2; 883/2; 883/1; 880/1; 875/1; 879/2; 880/2; 872/2; 872/1; 874; 871/2; 
869/1; 868; 866/1; 1420/28; 1444; 1759/1; 1421/1; 866/3; 866/4; 866/2; 859/1; 721; 750; 
1740/1; 857/5; st. 279; st. 269; 857/1; 799; 1741; 835/1. 

 
O d ů v o d n ě n í : 
Stavebník, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace (IČ 70946078), 
v zastoupení pověřenou osobou, požádal dne 2. listopadu 2018 zdejší silniční správní úřad, jako 
příslušný speciální stavební úřad, určený usnesením Krajského úřadu Libereckého kraje (čj.: OD 
148/2018-1/280.3/Hk KULK 10286/2018 ze dne 05.02.2018) o vydání společného územního a 
stavebního povolení (dále jen „společné povolení“) pro stavbu „Silnice III/2886 Návarov – Jesenný 
rekonstrukce silnice“, umístěnou na ppč. 2423/3, 2452, 2287/1, 2287/2, 2286/3, 2280/2, 2275/1, 
2275/2, 1980/2, 2453, 1979, 2414/4, 2442/1, 1978, 1933/1, 1939/2, 2414/2, 1905/2, 1939/1, 1888/3, 
1888/2, 1892/1, 1890/2, 2414/1, 1888/1, 2413/1, 2454, 1887, 1886, 2413/2 v k.ú. a obci Držkov, ppč. 
2392, 2469, 2407, 2466, 2389, 426/2, 426/1, 421/2, 421/3, 421/1, 2398, 370/2, 370/1, 370/3, 369/1, 
stpč. 339, ppč. 369/2, 1952/1, 366/5, 366/2, 372/1, 2010/3, 2014/2, 264/2, 262/2, 262/5, 1953/2 v k.ú. 
a obci Jílové u Držkova, 2015, 1513, 1939/2, 1862/5, 1514/4, 1514/6 v k.ú. a obci Vlastiboř u 
Železného Brodu, ppč. 858/1, 856, 780/2, 836, 784, 771/1, 774/1 v k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice, obci 
Zlatá Olešnice a ppč. 1420/1, 1753/5, 720, 1753/4, 757/1, 788/2, 787, 788/5, 1747/1, 1821, 1743, 
1830, 70, 1814/1, stpč. 103, ppč. 1814/2, 69, 1739, 67, 66, 675, 668/2, 668/3, 1738, stpč. 114, 666/3, 
1662, 1753/2, 849, 856/1, 855/1, 859/3, 859/4, 1721/2, 845/1 a 1722/1 v k.ú. a obci Jesenný, které jsou 
ve vlastnictví stavebníka, nebo k nim má stavebník jiné právo založené písemným souhlasem vlastníka 
dotčeného pozemku. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení o společném povolení.  
 
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako správní orgán 
příslušný dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním  plánování  a  
stavebním  řádu, udělil dne 22.11.2018 souhlas ve smyslu § 96b stavebního zákona k záměru výše 
uvedené stavby svým závazným stanoviskem, vedeným pod sp.zn.: OÚPSŘ 267/2018/OÚP KULK 
92812/2018/OÚP.  
 
Stavební úřad přezkoumal obsah a podklady výše uvedené žádosti a zjistil, že žádost nemá všechny 
předepsané náležitosti dle § 94l odst. 2 písm. a), b), c), e) a f) stavebního zákona, a proto žadatele dle § 
45 odst. 2  správního řádu vyzval dne 23.01.2019 k doplnění žádosti o vydání stavebního povolení a 
poskytl mu k tomuto přiměřenou lhůtu. Současně stavební úřad dle § 64 odst. 1 písm. a) správního 
řádu, správní řízení ve věci žádosti o vydání stavebního povolení výše uvedené stavby usnesením 
přerušil do doby doplnění návrhu požadovanými podklady a doklady. Dne 26.06.2019 požádal 
stavebník o prodloužení lhůty pro doplnění žádosti s odůvodněním, které stavební úřad posoudil,  
následně této žádosti vyhověl a usnesením ze 03.07.2019 správní řízení dále přerušil s novým 
termínem k doplnění žádosti.  
 
Městský úřad Tanvald, odbor dopravy, po dodání všech potřebných a vyžádaných podkladů a dokladů, 
opatřením sp.zn.: MěÚT/20007/2018/OD-SH/To čj.: MěÚT/24832/2019/OD-SH/To-ozn. ze dne 14. 
července 2020 oznámil dle § 94m stavebního zákona zahájení společného řízení dotčeným orgánům a 
všem známým účastníkům řízení. Jelikož jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a 
žádost ke dni vydání uvedeného opatření poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované 
stavby a stanovení podmínek k jejímu umístění a provádění, upustil dle § 94m odst. 3 stavebního 
zákona od ústního jednání a ohledání na místě a stanovil 15-ti denní lhůtu od doručení oznámení o 
zahájení společného řízení pro podání námitek, popřípadě důkazů a stanovisek účastníků řízení a 
dotčených orgánů. 
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Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, bylo oznámení o zahájení 
řízení doručováno v souladu  s ustanovením § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
v platném znění (dále jen „správní řád“). Účastníkům řízení uvedeným v § 27 odst. 1 správního řádu a 
v § 94k písm. a) až d) stavebního zákona je doručováno jednotlivě, všem ostatním účastníkům řízení je 
doručováno veřejnou vyhláškou. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, 
který je speciálním stavebním úřadem tj. MěÚ Tanvald.  
Účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona jsou identifikováni označením pozemků a 
staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru. V souladu s § 25 správního řádu 
se osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, jakož i 
osobám, které nejsou známy, a v dalších případech, které stanoví zákon, doručuje veřejnou vyhláškou. 
 
V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 94j až 94o 
stavebního zákona, posoudil shromážděná stanoviska a připomínky, zajistil vzájemný soulad 
předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zabezpečil plnění 
požadavků vlastníků sítí technické a dopravní infrastruktury. Tyto požadavky a podmínky obsažené ve 
stanoviscích zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí a zároveň stanovil podmínky pro provedení 
stavby a schválil plán kontrolních prohlídek stavby. Dále pak stavební úřad zjistil, že projektová 
dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na umístění, výstavbu a realizací stavby 
nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy 
účastníků řízení. 
Z účastníků stavebního řízení uplatnili připomínky a námitky Obec Jesenný, společnost Česká 
telekomunikační infrastrukcura a.s., ČEZ Distribuce, a.s., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 
Správa železnic, státní organizace a ČD – Telematika a.s.. Stavební úřad tyto připomínky, které se 
týkají stanovení podmínek pro provádění stavby na dotčených pozemcích, v obvodu a ochranném 
pásmu sítí technické infrastruktury v souvislosti s připravovanou realizací předmětné stavby, posoudil 
jako opodstatněné a vyhověl jim v rozsahu, který se týká společného řízení v podmínkách č. 26, 29, 
30, 31, 32 a 33 tohoto rozhodnutí o společném povolení stavby. Další účastníci žádné připomínky či 
námitky k předmětu zahájeného stavebního řízení neuplatnili. 
Podmínky účastníků řízení, týkající se již vlastní realizace zamýšlené stavby, nejsou předmětem 
správního řízení o společném povolení stavby, ale musí být uplatněny v rámci dalších správních řízení 
tj. např. povolení uzavírky dotčené komunikace pro stavební práce. 
Podmínky ve vyjádřeních a stanoviscích dotčených orgánů byly akceptovány a jsou součástí výrokové 
části rozhodnutí o povolení stavby. 
 
Při vymezování okruhu účastníků stavebního řízení, kteří mohou být přímo dotčeni ve svých právech 
nebo povinnostech, dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení přísluší 
dle § 94k a) až d) stavebního zákona a § 27 odst. 1 a odst. 2 správní řádu těmto účastníkům: 
o Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace (IČ 70946078), se sídlem České 

Mládeže 632/32, Liberec 6, PSČ 460 06 v zastoupení společností Sweco Hydroprojekt a.s. (IČ 
26475081), se sídlem Praha 4, Táborská 31, PSČ 140 16 – stavebník 

o Obec Držkov, Držkov 9, Držkov, PSČ 468 24 
o Obec Vlastiboř, Vlastiboř 102, Železný Brod, PSČ 468 22 
o Obec Jílové u Držkova, Jílové u Držkova 100, Železný Brod, PSČ 468 22 
o Obec Zlatá Olešnice, Zlatá Olešnice 172, Zlatá Olešnice, PSČ 468 47 
o Obec Jesenný, Jesenný 13, Jesenný, PSČ 512 12 
o Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00 
o ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV, PSČ 405 02 
o Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 415 50 
o Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, PSČ 110 00 
o Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha, PSČ 130 00 
o p. Věra Syrovátková, Držkov 33, Držkov, PSČ 468 24 
o p. Michaela Brůnová, Karla Moora 455, Lázně Bělohrad, PSČ 507 81 
o p. Martin Procházka, Suldovského 486/35, Liberec, PSČ 460 01 
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o Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, PSČ 500 08 
o p. Dušan Krupka, Rychnovská 96, Jablonec nad Nisou, PSČ 468 01 
o p. Zbyněk Kvíčala, Jesenný 170, Jesenný, PSČ 512 12 
o p. Stanislav Zákoucký, Jesenný 60, Jesenný, PSČ 512 12 
o p. Alena Zákoucká, Jesenný 60, Jesenný, PSČ 512 12 
o p. Miroslav Bachtík, Novodvorská 1124/167, Praha, PSČ 142 00 
o p. Marie Salabová, Jesenný 145, Jesenný, PSČ 512 12 
o p. Stanislav Marousek, Jesenný 83, Jesenný, PSČ 512 12 
o p. Miloslav Doubek, Milady Horákové 1906, Dvůr Králové nad Labem, PSČ 544 01 
o p. Miroslav Bárta, Jugoslávských partyzánů 1601/27, Praha, PSČ 160 00 
o p. Květoslav Bárta, Spojovací 1067, Sulice, PSČ 251 68 
o p. Zdeněk Bachtík, Svor 123, Svor, PSČ 471 51 
o p. Bohuslav Bachtík, Svor 122, Svor, PSČ 471 51 
o p. Irena Štěpánková, Jesenný 174, Jesenný, PSČ 512 12 
o p. Mgr. Petr Hlůže, Jesenný 35, Jesenný, PSČ 512 12 
o p. Jana Šoulová, Rýnovická 3293/22, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01 
o p. Radek Šoul, Hraničná 9, Janov nad Nisou, PSČ 468 11 
o p. Jaroslav Šoul, U Tenisu 4973/14, Jablonec nad Nisou, PSČ 468 04 
o p. Martin Kvintus, Jesenný 44, Jesenný, PSČ 512 12 
o p. Vladimír Jäger, Jílové u Držkova 130, Jílové u Držkova, PSČ 468 22 
o p. Petr Lizanec, Na Cvičišti 542/49, Liberec, PSČ 460 01 
o p. Vratislav Skalický, Víska 101, Višňová, PSČ 464 01 
o p. Ivana Hajleková, Střevelná 33, Železný Brod, PSČ 468 22 
o p. Lenka Janečková, Burianova 914/1, Liberec, PSČ 460 06 
o p. Šárka Svárovská, Havlíčkova 3997/14, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01 
o p. Martina Hučínová, Nepelova 953/7, Praha, PSČ 198 00 
o p. Petr Pochman, Chlebovická 732/14, Praha, PSČ 199 00 
o p. Jaroslav Kopal, Jílové u Držkova 91, Jílové u Držkova, PSČ 468 22 
o p. Jakub Mrva, Velké Hamry 695, Velké Hamry, PSČ 468 45 
o p. Petr Havel, Jílové u Držkova 79, Jílové u Držkova, PSČ 468 22 
o p. Ing. Dana Chlumská, Na Žižkově 99/2, Liberec, PSČ 460 06 
o p. Mgr. Stanislav Pěnička, 28. října 32, Semily, PSČ 513 01 
o Cortuum s.r.o., Trojská 358/131, Praha, PSČ 171 00 
o p. RNDr. Petr Turek, Bojasova 1251/19, Praha, PSČ 182 00 
o p. Radka Turková, Bojasova 1251/19, Praha, PSČ 182 00 
dle § 94k písm. e) stavebního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu : 
o vlastníci pozemkových parcel: 
o v k.ú. a obci Vlastiboř u Železného Brodu – ppč. 2010/2; 1514/6; 1372; 1495; 1512/1; 1512/2; 

1512/3; 1512/4; 1511; 1510; 1515; 1518; 1514/2; 1862/5; 2002; 
o v k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice, obci Zlatá Olešnice – ppč. 846; 853/3; 772/1; 761/1; 762; 757; 

763/1; 773/1; 771/2; st. 78; 768/2; 777; st. 84; 858/3; 851; 835; 773/2; 768/1; 853/8; 839; 838; 
783; 767/2; 766; 866; 867; 870; st. 135; st. 134; st. 100; 768/3; st. 136; st. 114; st. 88/2; 858/2; 
779/1; st. 83; 738/1; 831/3; 760/1; 834/6; st. 99; 761/2; 760/2; 859; 760/3; st. 74; st. 76; 767/1; 
767/3; 767/4; 774/7; 771/1;  

o v k.ú. a obci Držkov – ppč. 2259; 2270/2; 2269/2; 2275/3; 2268/5; 2273; 2274; 1916; 1924/1; 
1895/1; 1908/2; 1920/1; 1932; 1920/2; 1885/1; 1935; 2416; 1976/2; 1975; 1974; 1944; 1940; 
1883; 1941/2; st. 481; 1934; st. 150; st. 482; 1942; 1943; 2440/2; 1379/2; 2287/1; 1968/1; 2442/2; 
1980/1; 2298/1; 2291/1; 2291/3; 1931; 1925/1; 1923/1; 2414/3; st. 151; st. 152;  

o v k.ú. a obci Jílové u Držkova – ppč. 420; 427/2; 427/3; 427/1; 2391; 2390; 2462; 364/1; 359/3; 
359/5; 354/1; 354/6; 2411; 2174; 2472; 2476; 2409; 1953/3; 258/2; 1921/2; 262/1; 1951; st. 268; 
371; st. 427; 424/2; 423/1; 368; 372/2; 354/4; 359/1; st. 342; 373/1; 355; 256; 364/2; 359/2; 
258/3; 357; 358; st. 183/1; 419/2; 419/1; 429; 2283; 2471; 2286; 2285; 2470; 2344; 2467; 2282; 
423/2; 
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o v k.ú. a obci  Jesenný – ppč. 1752/2; 1421/4; 1421/5; 1421/3; 1421/18; 719/1; st. 268; 53/1; 672; 

1824; st. 107; 666/1; 666/2; 668/1; st. 412; 1753/3; 1753/6; 855/3; st. 413; st. 414; st. 407; st. 378; 
st. 405; st. 406; st. 377; st. 376; st. 391; 856/4; 856/2; st. 432; 788/1; 788/4; 801/2; 1737/1; 839; 
726/3; 1751/1; 665/2; 665/1; 1722/2; 851; 850; 1721/1; 669; 1817; 198/1; 1780/5; 210; 1780/6; 
st. 277; st. 258; 198/2; 193/2; 186; 185; st. 63/1; 189; 191; st. 292; st. 278; 157/3; 157/1; 158; 
1661/2; st. 69; st. 70; 151/8; 151/9; st. 380; st. 276; 84; st. 73; 63; st. 102; 1659/2; 79; 78/3; 
159/2; 1660; 159/3; 168; 161; 179/1; st. 63/2; 183; 197/3; 197/2; 194; 195; 202; 1657/2; 153; 
1783; 1659/3; 62/3; 62/2; 74; 1234/2; 1729/3; 1235/3; 1723/1; 1281/1; 1275/1; 1728/3; 1728/1; 
1289/1; 1292/4; 1286; 1289/3; 1729/2; 1234/1; 1235/1; 1273; 1270; 1274; 1235/2; 1281/2; 
1728/2; 1269/1; st. 527; 1269/3; 1268/2; 1729/1; 1275/2; 1724/2; 1723/6; 1727/2; 1289/2; 
1268/3; st. 201; st. 203; 1289/4; 1263/2; 1252; 1731; 825; 1727/1; 1292/5; 1253; 1198/2; 1199; 
1255; 1197/1; 1197/2; 757/3; 1723/3; 804; 783/2; 757/2; 749/4; 726/1; 1723/4; 829/4; 1260; 
1258/1; 835/2; 835/1; 1198/1; 1724/1; 1723/5; 1751/2; 784/1; 829/3; 829/1; 829/2; 1742; 786; 
784/2; 785; 726/2; 1748/4; st. 304; 1661/1; 677/2; st. 98; 1744/1; 1745; 685; 832/2; 684; 682; 
686; 688; 72; 75; 691; st. 91; 662; 664/1; 664/2; st. 116; 51/2; st. 261; 51/3; 55; 1663; 62/1; 53/3; 
st. 301; 54; st. 105; 677/1; 834/2; 847; 848; 854; 670; st. 108; 788/3; 799; 798/2; 1746; 789/1; 
830/1; 830/3; 831; 797; 796/1; 796/2; 792; 794; 795; 1720; 860; 859/2; 857/4; 917/2; 914/2; 
916/2; 861; 915/1; 918; 1711; 1710; 17; 15; 647/2; 647/3; st. 129/2; 16; st. 267; 649/1; 917/3; 
919/1; 658/7; 658/3; 657/2; 658/6; st. 117; 655; 651/1; 651/2; st. 468; 657/1; 20; st. 128; 855/2; 
856/3; 856/6; 856/5; 857/6; 726/5; 1754; 726/6; 726/4; 836; 837; 838; 895; 1197/3; 894/1; 894/2; 
893; 891/1; 891/2; 882/1; 889/2; 889/1; 887/1; 887/2; 883/2; 883/1; 880/1; 875/1; 879/2; 880/2; 
872/2; 872/1; 874; 871/2; 869/1; 868; 866/1; 1420/28; 1444; 1759/1; 1421/1; 866/3; 866/4; 866/2; 
859/1; 721; 750; 1740/1; 857/5; st. 279; st. 269; 857/1; 799; 1741; 835/1. 

 
Vlastnická práva ani práva odpovídající věcnému břemeni k dalším (vzdálenějším) sousedním 
pozemkům a stavbám nemohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena. 
 
Návrh byl doložen (i během stavebního řízení) těmito vyjádřeními, stanovisky, rozhodnutími a 
souhlasy: 

- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 26.09.2018 čj.: POS 
811/18 a ze dne 09.09.2019 čj.: 739481/19; 

- vyjádření a souhlas s umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu elektrického 
zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 1110785533 ze dne 02.10.2020 a zn.: 
LBC/023/19/OP 1102674788 ze dne 27.02.2019 a vyjádření k přeložce zn.: 8120064319 ze dne 
21.03.2019; 

- yjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., zn.: E40348/20 ze dne 22.09.2020, zn.: 
E33842/19 ze dne 03.09.2019 a  zn.: E29491/18 ze dne 12.08.2018; 

- sdělení společnosti Telco Pro Services, a.s., zn.: 841 842 843 ze dne 13.08.2018; 
- stanovisko společnosti GridServices, s.r.o., zn.: 5001773687 ze dne 21.08.2018; 
- vyjádření společnosti České Radiokomunikace a.s., zn.: UPTS/OS/227261/2019 ze dne 

03.09.2019 a zn.: UPTS/OS/200207/2018 ze dne 16.08.2018; 
- vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., ze dne 23.10.2020 zn.: 

SCVKZAD82592/TPCLI/Šk, ze dne 19.11.2019 zn.: O19690109978/TPCLI/Šk  a ze dne 
18.09.2018 zn.: O18610241823/OTPCLI/FLA; 

- vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s. zn.: 200922-1723212765 ze dne 22.09.2020,  
zn.: 190903-1423133070 ze dne 03.09.2019 a zn.: 180812-185689824 ze dne 12.08.2018; 

- souhrnné stanovisko Správy železnic, státní organizace (dříve Správa železniční dopravní cesty) ze 
dne 02.10.2020 zn.: 23869/2020-SŽ-OŘ HKR-OTE a ze dne 14.09.2018 čj.: 23822/2018-SŽDC-
OŘ HKR-NT; 

- souhrnné stanovisko společnosti ČD – Telematika a.s. čj.: 07956/2020-O ze dne 01.10.2020; 
- vyjádření Státního pozemkového úřadu ze dne 09.01.2019 pod sp.zn.: S-221-18 zn.: SPU 

569731/2018; 
- vyjádření Obce Zlatá Olešnice ze dne 16.08.2018; 
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- vyjádření Obce – Obecního úřadu Vlastiboř ze dne 17.08.2018; 
- vyjádření Obce Jesenný ze dne 31.10.2018 zn.: 223_18_DS; 
- vyjádření Obce Držkov ze dne 12.11.2018 zn.: OUD/66/2018; 
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice LK ze dne 14.09.2018 pod čj.: KHSLB 

17339/2018; 
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru LK čj.: HSLI-2092-4/KŘ-P-PRE-2018 ze dne 

18.09.2018; 
- závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany 

územních zájmů ze dne 17.10.2019 pod sp.zn.: 81371/2019-1150-OÚZ-PCE; 
- vyjádření Policie ČR k.ř. – DI Semily čj.: KRPL-115046-1/ČJ-2018-181106-06 ze dne 

26.11.2018; 
- vyjádření Policie ČR k.ř. - DI Jablonec nad Nisou čj.: KRPL-81955/ČJ-2018-180406-06 ze dne 

05.09.2018; 
- vyjádření podniku Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Labe ze dne 

13.03.2019 čj.: LCR953/001506/2019 sp.zn.: 731; 
- závazné stanovisko Drážního úřadu, stavební sekce, sp.zn.: MP-SOP2282/19-2/Fl čj.: DUCR-

58430/19/Fl ze dne 23.10.2019; 
- závazné stanovisko MěÚ Tanvald, odbor rozvoje a komunálních věcí – orgán památkové péče ze 

dne 28.11.2018 sp.zn.: MěÚT/ORKV/16432/2018 čj.: MěÚT/ORKV/21781/2018; 
- závazné stanovisko MěÚ Semily, odbor životního prostředí – orgán ochrany ZPF ze dne 

29.01.2020 čj.: ŽP/186/20; 
- rozhodnutí MěÚ Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí – orgán ochrany ZPF sp.zn.: 

MěÚT/30570/2019/2020/SÚaŽP/MT čj.: MěÚT/02996/2019/2020/SúaŽP/MT ze dne 05.02.2020; 
- usnesení KÚ Libereckého kraje, odbor životní prostředí a zemědělství – orgán státní správy lesů 

ze dne 26.11.2018 čj.: KULK 93953/2018; 
- rozhodnutí MěÚ Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí – orgán státní správy lesů 

sp.zn.: MěÚT/09393/2020/SÚaŽP čj.: MěÚT/14923/2020/SúaŽP ze dne 30.06.2020; 
- závazné stanovisko KÚ Libereckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu ze dne 

22.11.2018 zn.: OÚPSŘ 267/2018/OÚP KULK 92812/2018/OÚP; 
- usnesení – pověření KÚ Libereckého kraje, odbor dopravy čj.: OD 148/2018-1/280.3/Hk KULK 

10286/2018 ze dne 05.02.2018; 
- stanovisko (souhrnné) KÚ Libereckého kraje, odbor životní prostředí a zemědělství ze dne 

10.12.2018 zn.: KULK 93321/2018, změna tohoto stanoviska zn.: KULK 15923/2019 ze dne 
14.03.2019 a doplnění tohoto stanoviska ze dne 17.04.2019 pod zn.: KULK 29987/2019; 

- koordinované závazné stanovisko MěÚ Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí sp.zn.: 
MěÚT/14965/2018/SÚaŽP čj.: MěÚT/15054/2018/SÚaŽP ze dne 03.09.2018; 

- koordinované závazné stanovisko MěÚ Železný Brod, odbor životního prostředí ze dne 
06.03.2019 sp.zn.: OŽP-1919 2018/VPrch čj.: OŽP-2761/2019-Vprch; 

- koordinované závazné stanovisko MěÚ Semily, odbor životního prostředí ze dne 27.02.2019 čj.: 
KS/4536/18; 

- souhrnné vyjádření MěÚ Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí sp.zn.: 
MěÚT/14965/2018/SÚaŽP čj.: MěÚT/15055/2018/SÚaŽP ze dne 03.09.2018; 

- souhlasy všech vlastníků pozemků, ve výroku rozhodnutí uvedených, které jsou přímo dotčeny 
výše uvedenou stavbou, a to dle § 184a odst. 2 stavebního zákona. 

 
Stavebník v řízení prokázal, že má k pozemkům parc. č. 2423/3, 2452, 2287/1, 2287/2, 2286/3, 
2280/2, 2275/1, 2275/2, 1980/2, 2453, 1979, 2414/4, 2442/1, 1978, 1933/1, 1939/2, 2414/2, 1905/2, 
1939/1, 1888/3, 1888/2, 1892/1, 1890/2, 2414/1, 1888/1, 2413/1, 2454, 1887, 1886, 2413/2 v k.ú. a 
obci Držkov, ppč. 2392, 2469, 2407, 2466, 2389, 426/2, 426/1, 421/2, 421/3, 421/1, 2398, 370/2, 
370/1, 370/3, 369/1, stpč. 339, ppč. 369/2, 1952/1, 366/5, 366/2, 372/1, 2010/3, 2014/2, 264/2, 262/2, 
262/5, 1953/2 v k.ú. a obci Jílové u Držkova, 2015, 1513, 1939/2, 1862/5, 1514/4, 1514/6 v k.ú. a obci 
Vlastiboř u Železného Brodu, ppč. 858/1, 856, 780/2, 836, 784, 771/1, 774/1 v k.ú. Lhotka u Zlaté 
Olešnice, obci Zlatá Olešnice a ppč. 1420/1, 1753/5, 720, 1753/4, 757/1, 788/2, 787, 788/5, 1747/1,  
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1821, 1743, 1830, 70, 1814/1, stpč. 103, ppč. 1814/2, 69, 1739, 67, 66, 675, 668/2, 668/3, 1738, stpč. 
114, 666/3, 1662, 1753/2, 849, 856/1, 855/1, 859/3, 859/4, 1721/2, 845/1 a 1722/1 v k.ú. a obci 
Jesenný, na kterých se zamýšlená stavba „Silnice III/2886 Návarov – Jesenný rekonstrukce silnice“ 
v obci Držkov, Vlastiboř, Jílové u Držkova, Zlatá Olesnice a Jesenný bude realizovat, vlastnické právo 
či jiné právo založené písemným souhlasem vlastníka dotčeného pozemku. 
Protože navržená stavba není v rozporu s územním plánem dotčených obcí a dále pak vzhledem k 
tomu, stavební úřad v průběhu společného řízení neshledal důvody bránící povolení umístění a 
provedení navržené stavby v rozsahu specifikovaném v žádosti a přiložené projektové dokumentaci 
stavebníka, rozhodl stavební úřad způsobem uvedeným výše ve výroku rozhodnutí, za použití 
ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. 
 
P o u č e n í : 
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ke Krajskému úřadu Libereckého kraje 
v Liberci a to do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení, prostřednictvím odboru dopravy Městského úřadu 
Tanvald.  
 
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, 
proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá tj. výrokovou část, jednotlivý výrok 
nebo jeho vedlejší ustanovení, případně v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo 
nesprávnost rozhodnutí nebo řízení. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby 
každý účastník řízení dostal jeden stejnopis a jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu. Nepodá-li 
účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Tanvald. Podané 
odvolání má odkladný účinek. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.  
Počátek lhůty pro odvolání se počítá od prvního dne následujícího po oznámení rozhodnutí tj. po 
doručení do vlastních rukou, přičemž u doručení veřejnou vyhláškou je dnem oznámení rozhodnutí 
patnáctý den po vyvěšení na úřední desce.  
 
Jestliže adresát písemnost nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, 
považuje se za doručenou posledním dnem této lhůty. Jestliže adresát písemnosti pokus o doručení 
písemnosti znemožní tím, že ji odmítne převzít, odmítne převzít poučení nebo neposkytne nezbytnou 
součinnost k řádnému doručení, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy k neúspěšnému 
pokusu o doručení došlo.  
    
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. 
 
Společné povolení pozbývá dle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla 
zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti společného povolení může 
stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. 
 
  

 
(otisk úředního razítka) 

 
                                                                                                              Karel Kuch 
                                                                                             pověřen vedením odboru dopravy 
 
 
 
 
 
Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. 
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Správní poplatek byl stanoven dle položky č. 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 
ve znění pozdějších zákonů ve výši 10.000,- Kč (uhrazen dne 20.07.2020). 
 
 
 Obdrží: 
Účastníci řízení : 
(§ 94k písm. a/ až d/ stavebního zákona a § 27 odst. 1 správní řádu  – na doručenku/dat. schránka) 

- Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, Praha 4, PSČ 140 16 – zmocněnec 
- Obec Držkov, Držkov 9, Držkov, PSČ 468 24 
- Obec Vlastiboř, Vlastiboř 102, Železný Brod, PSČ 468 22  
- Obec Jílové u Držkova, Jílové u Držkova 100, Železný Brod, PSČ 468 22 
- Obec Zlatá Olešnice, Zlatá Olešnice 172, Zlatá Olešnice, PSČ 468 47 
- Obec Jesenný, Jesenný 13, Jesenný, PSČ 512 12 
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00 
- ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV, PSČ 405 02 
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 415 50 
- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, PSČ 110 00 
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha, PSČ 130 00 
- p. Věra Syrovátková, Držkov 33, Držkov, PSČ 468 24 
- p. Michaela Brůnová, Karla Moora 455, Lázně Bělohrad, PSČ 507 81 
- p. Martin Procházka, Suldovského 486/35, Liberec, PSČ 460 01 
- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, PSČ 500 08 
- p. Dušan Krupka, Rychnovská 96, Jablonec nad Nisou, PSČ 468 01 
- p. Zbyněk Kvíčala, Jesenný 170, Jesenný, PSČ 512 12 
- p. Stanislav Zákoucký, Jesenný 60, Jesenný, PSČ 512 12 
- p. Alena Zákoucká, Jesenný 60, Jesenný, PSČ 512 12 
- p. Miroslav Bachtík, Novodvorská 1124/167, Praha, PSČ 142 00 
- p. Marie Salabová, Jesenný 145, Jesenný, PSČ 512 12 
- p. Stanislav Marousek, Jesenný 83, Jesenný, PSČ 512 12 
- p. Miloslav Doubek, Milady Horákové 1906, Dvůr Králové nad Labem, PSČ 544 01 
- p. Miroslav Bárta, Jugoslávských partyzánů 1601/27, Praha, PSČ 160 00 
- p. Květoslav Bárta, Spojovací 1067, Sulice, PSČ 251 68 
- p. Zdeněk Bachtík, Svor 123, Svor, PSČ 471 51 
- p. Bohuslav Bachtík, Svor 122, Svor, PSČ 471 51 
- p. Irena Štěpánková, Jesenný 174, Jesenný, PSČ 512 12 
- p. Mgr. Petr Hlůže, Jesenný 35, Jesenný, PSČ 512 12 
- p. Jana Šoulová, Rýnovická 3293/22, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01 
- p. Radek Šoul, Hraničná 9, Janov nad Nisou, PSČ 468 11 
- p. Jaroslav Šoul, U Tenisu 4973/14, Jablonec nad Nisou, PSČ 468 04 
- p. Martin Kvintus, Jesenný 44, Jesenný, PSČ 512 12 
- p. Vladimír Jäger, Jílové u Držkova 130, Jílové u Držkova, PSČ 468 22 
- p. Petr Lizanec, Na Cvičišti 542/49, Liberec, PSČ 460 01 
- p. Vratislav Skalický, Víska 101, Višňová, PSČ 464 01 
- p. Ivana Hajleková, Střevelná 33, Železný Brod, PSČ 468 22 
- p. Lenka Janečková, Burianova 914/1, Liberec, PSČ 460 06 
- p. Šárka Svárovská, Havlíčkova 3997/14, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01 
- p. Martina Hučínová, Nepelova 953/7, Praha, PSČ 198 00 
- p. Petr Pochman, Chlebovická 732/14, Praha, PSČ 199 00 
- p. Jaroslav Kopal, Jílové u Držkova 91, Jílové u Držkova, PSČ 468 22 
- p. Jakub Mrva, Velké Hamry 695, Velké Hamry, PSČ 468 45 
- p. Petr Havel, Jílové u Držkova 79, Jílové u Držkova, PSČ 468 22 
- p. Ing. Dana Chlumská, Na Žižkově 99/2, Liberec, PSČ 460 06 
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- p. Mgr. Stanislav Pěnička, 28. října 32, Semily, PSČ 513 01 
- Cortuum s.r.o., Trojská 358/131, Praha, PSČ 171 00 
- p. RNDr. Petr Turek, Bojasova 1251/19, Praha, PSČ 182 00 
- p. Radka Turková, Bojasova 1251/19, Praha, PSČ 182 00 

Účastníci řízení : 
(§ 94k písm. e/ stavebního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu  – veřejnou vyhláškou): 

- vlastníci pozemkových parcel: 
 v k.ú. a obci Vlastiboř u Železného Brodu – ppč. 2010/2; 1514/6; 1372; 1495; 1512/1; 1512/2; 

1512/3; 1512/4; 1511; 1510; 1515; 1518; 1514/2; 1862/5; 2002; 
 v k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice, obci Zlatá Olešnice – ppč. 846; 853/3; 772/1; 761/1; 762; 757; 

763/1; 773/1; 771/2; st. 78; 768/2; 777; st. 84; 858/3; 851; 835; 773/2; 768/1; 853/8; 839; 838; 
783; 767/2; 766; 866; 867; 870; st. 135; st. 134; st. 100; 768/3; st. 136; st. 114; st. 88/2; 858/2; 
779/1; st. 83; 738/1; 831/3; 760/1; 834/6; st. 99; 761/2; 760/2; 859; 760/3; st. 74; st. 76; 767/1; 
767/3; 767/4; 774/7; 771/1;  

 v k.ú. a obci Držkov – ppč. 2259; 2270/2; 2269/2; 2275/3; 2268/5; 2273; 2274; 1916; 1924/1; 
1895/1; 1908/2; 1920/1; 1932; 1920/2; 1885/1; 1935; 2416; 1976/2; 1975; 1974; 1944; 1940; 
1883; 1941/2; st. 481; 1934; st. 150; st. 482; 1942; 1943; 2440/2; 1379/2; 2287/1; 1968/1; 
2442/2; 1980/1; 2298/1; 2291/1; 2291/3; 1931; 1925/1; 1923/1; 2414/3; st. 151; st. 152;  

 v k.ú. a obci Jílové u Držkova – ppč. 420; 427/2; 427/3; 427/1; 2391; 2390; 2462; 364/1; 
359/3; 359/5; 354/1; 354/6; 2411; 2174; 2472; 2476; 2409; 1953/3; 258/2; 1921/2; 262/1; 
1951; st. 268; 371; st. 427; 424/2; 423/1; 368; 372/2; 354/4; 359/1; st. 342; 373/1; 355; 256; 
364/2; 359/2; 258/3; 357; 358; st. 183/1; 419/2; 419/1; 429; 2283; 2471; 2286; 2285; 2470; 
2344; 2467; 2282; 423/2; 

 v k.ú. a obci  Jesenný – ppč. 1752/2; 1421/4; 1421/5; 1421/3; 1421/18; 719/1; st. 268; 53/1; 
672; 1824; st. 107; 666/1; 666/2; 668/1; st. 412; 1753/3; 1753/6; 855/3; st. 413; st. 414; st. 
407; st. 378; st. 405; st. 406; st. 377; st. 376; st. 391; 856/4; 856/2; st. 432; 788/1; 788/4;  
801/2; 1737/1; 839; 726/3; 1751/1; 665/2; 665/1; 1722/2; 851; 850; 1721/1; 669; 1817; 198/1; 
1780/5; 210; 1780/6; st. 277; st. 258; 198/2; 193/2; 186; 185; st. 63/1; 189; 191; st. 292; st. 
278; 157/3; 157/1; 158; 1661/2; st. 69; st. 70; 151/8; 151/9; st. 380; st. 276; 84; st. 73; 63; st. 
102; 1659/2; 79; 78/3; 159/2; 1660; 159/3; 168; 161; 179/1; st. 63/2; 183; 197/3; 197/2; 194; 
195; 202; 1657/2; 153; 1783; 1659/3; 62/3; 62/2; 74; 1234/2; 1729/3; 1235/3; 1723/1; 1281/1; 
1275/1; 1728/3; 1728/1; 1289/1; 1292/4; 1286; 1289/3; 1729/2; 1234/1; 1235/1; 1273; 1270; 
1274; 1235/2; 1281/2; 1728/2; 1269/1; st. 527; 1269/3; 1268/2; 1729/1; 1275/2; 1724/2; 
1723/6; 1727/2; 1289/2; 1268/3; st. 201; st. 203; 1289/4; 1263/2; 1252; 1731; 825; 1727/1; 
1292/5; 1253; 1198/2; 1199; 1255; 1197/1; 1197/2; 757/3; 1723/3; 804; 783/2; 757/2; 749/4; 
726/1; 1723/4; 829/4; 1260; 1258/1; 835/2; 835/1; 1198/1; 1724/1; 1723/5; 1751/2; 784/1; 
829/3; 829/1; 829/2; 1742; 786; 784/2; 785; 726/2; 1748/4; st. 304; 1661/1; 677/2; st. 98; 
1744/1; 1745; 685; 832/2; 684; 682; 686; 688; 72; 75; 691; st. 91; 662; 664/1; 664/2; st. 116; 
51/2; st. 261; 51/3; 55; 1663; 62/1; 53/3; st. 301; 54; st. 105; 677/1; 834/2; 847; 848; 854; 670; 
st. 108; 788/3; 799; 798/2; 1746; 789/1; 830/1; 830/3; 831; 797; 796/1; 796/2; 792; 794; 795; 
1720; 860; 859/2; 857/4; 917/2; 914/2; 916/2; 861; 915/1; 918; 1711; 1710; 17; 15; 647/2; 
647/3; st. 129/2; 16; st. 267; 649/1; 917/3; 919/1; 658/7; 658/3; 657/2; 658/6; st. 117; 655; 
651/1; 651/2; st. 468; 657/1; 20; st. 128; 855/2; 856/3; 856/6; 856/5; 857/6; 726/5; 1754; 
726/6; 726/4; 836; 837; 838; 895; 1197/3; 894/1; 894/2; 893; 891/1; 891/2; 882/1; 889/2; 
889/1; 887/1; 887/2; 883/2; 883/1; 880/1; 875/1; 879/2; 880/2; 872/2; 872/1; 874; 871/2; 
869/1; 868; 866/1; 1420/28; 1444; 1759/1; 1421/1; 866/3; 866/4; 866/2; 859/1; 721; 750; 
1740/1; 857/5; st. 279; st. 269; 857/1; 799; 1741; 835/1. 

 
Dotčené orgány (na doručenku/dat. schránka) : 

 Policie ČR k.ř. – Dopravní inspektorát, tř. 28. října 10, 466 01  Jablonec nad Nisou 
 Policie ČR k.ř. – Dopravní inspektorát, Vysocká 225, 513 15 Semily 
 Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Barvířská 29/10, 460 01 Liberec 



- 27    - 
 

 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Husova 64, 460 31 Liberec 
 Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 
 Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 
 Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, 500 08 

Hradec Králové 
 KÚ LK, odbor územního plánování a stavební úřad, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 
 KÚ LK, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 
 MěÚ Semily, odbor životního prostředí, Husova 82, 513 13 Semily 
 MěÚ Semily, odbor dopravy, Husova 82, 513 13 Semily 
 MěÚ Železný Brod, odbor životního prostředí, nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod 
 MěÚ Železný Brod, odbor dopravy, nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod 
 MěÚ Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí, Palackého 359, 468 41 Tanvald 
 MěÚ Tanvald, odbor rozvoje a KV – orgán státní památkové péče, Palackého 359, Tanvald 

 
K vyvěšení na úřední desku obdrží (dat. schránka): 

 Městský úřad Tanvald 
 Městský úřad Železný Brod 
 Městský úřad Semily 
 Obecní úřad Držkov 
 Obecní úřad Jílové u Držkova 
 Obecní úřad Vlastiboř 
 Obecní úřad Zlatá Olešnice 
 Obecní úřad Jesenný 

Na vědomí: 
 spis 
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